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 ملخص ال راسة
 

إساءة المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب لـدى   :عنوان الدراسة
 .بمدينة مكة المكرمة) ١٢-١١(عينة من تلميذات المرحلة االبتدائية 

 .مي كامل محمد بوقري :اسم الباحثة
 : أهداف الدراسة

وكل مـن الطمأنينـة    الوالديالدراسة إلي معرفة العالقة بين إساءة المعاملة البدنية واإلهمال  تفهد
النفسية واالكتئاب، كما تهدف إلي معرفة الفروق في متوسط درجات كل من الطمأنينة النفسية واالكتئاب بـين  

 . التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها
 : ج الدراسةمنه

 .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي ألنه أنسب إلى معرفة الواقع لجوانب الدراسة
 : عينة الدراسة

) ١٢-١١(الدراسة من طالبات الصف السادس من المرحلة االبتدائية الالتي تتراوح أعمارهن بين  عينة نتتكو
مدرسة ابتدائيـة حكوميـة بمدينـة مكـة      )١٣٤(الالتي يدرسن في عدد ، طالبة) ٤٧٢(سنة والبالغ عددهن 

  .المكرمة
  :أدوات الدراسة

ومقيـاس إسـاءة   ، )م١٩٩٣، الدليم وآخـرون ( مقياس الطمأنينة النفسية : استخدمت الباحثة ثالثة مقاييس هي
ومقياس اكتئاب األطفال المقـنن علـى البيئـة السـعودية     ، )م١٩٩٦إسماعيل (معاملة الطفل البدنية وإهماله 

 ). م٢٠٠٠يل والنفيعي إسماع(
 :نتائج الدراسة

بين إساءة المعاملة واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائيـة   اًإحصائيدالة عالقة توجد  -١
 .٠.٠١عند مستوى داللة  ٠.٢٢٥حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ، بمكة المكرمة

لة واإلهمال الوالدي والطمأنينة لدى تلميذات المرحلة االبتدائيـة  بين إساءة المعام اًإحصائيدالة عالقة توجد  -٢
 .٠.٠٥عند مستوى داللة أقل من  ٠.١٩٢حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ، بمكة المكرمة 

في متوسط درجات االكتئاب بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميـذات  دالة إحصائيا فروق توجد  -٣
 .وكانت الفروق لصالح التلميذات المتعرضات لإلساءة، االالتي لم يتعرضن له

بين التلميذات الالتـي تعرضـن لإلسـاءة    النفسية في متوسط درجات الطمأنينة دالة إحصائيا فروق توجد  -٤
 .وكانت الفروق لصالح الطالبات الالتي لم يتعرضن لإلساءة، والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها

 : الدراسة توصيات
 .تم إبراز اآلثار اإليجابية لحسن معاملة التلميذات والتي تزيد من الشعور بالطمأنينة النفسية لديهنأن ي -١
 .أن يتم تحذير الوالدين من خطورة االكتئاب التي تعاني منه التلميذات الالتي يتعرضن لإلساءة -٢
 .يب تربية األبناءهلية لتوضيح أسالاألأن يتم عقد دورات تدريبية لألسر من خالل الجمعيات  -٣



 
 

 
SUMMARY OF THE STUDY   

  
- Title Of The Study: Physical abuse and parental neglect and 

psychological comfort and depression among a sample of primary 
school pupils (١٢-١١) in Makah AL Macrame .  

- Objectives of study :  
Study aims to determine the relationship between physical abuse and 

parental neglect and all the tranquility of psychological depression, also aims to 
know the differences in the average degree of confidence of both psychological 
and depression among students who have been victims of abuse and students who 
had not been exposed to it. 
- Methodology of the study :  
  The Descriptive methodology that be used because it is suitable for 
knowing the true  of the study .   

 

- Sample of study:  
   The study sample consisted of students in sixth grade of primary school 
children between the ages of (١٢-١١) years and the number of (٤٧٢) women, who 
are studying in the number of (١٣٤) government primary schools in Mecca only.  
-Study Tools :  
 The researcher used three measures: the measure of psychological 
reassurance, (Dulaym and others, ١٩٩٣), the measure of physical child abuse and 
neglect, (Ismail ,١٩٩٦), and the children's depression scale, systematized on the 
environment of Saudi Arabia (Ismail Alinviei ٢٠٠٠).    
-Findings :  
١ - There is a function of a statistical relationship between abuse and parental 

neglect and depression among primary school pupils in Mecca, as the 
value of the coefficient ٠,٢٢٥ at the level of significance ٠.٠١.  

٢ - There is a function of a statistical relationship between abuse and parental 
neglect and tranquility to the primary school pupils in Mecca, as the value 
of the coefficient ٠,١٩٢ at the level of significance is less than ٠.٠٥.  

٣ - There are differences in the average levels of depression among students who 
have been victims of abuse and students who had not been exposed to it, 
and the differences for the benefit of the students subjected to abuse. 

٤ - There are differences in the average degree of trust between the students who 
have been victims of abuse and students who had not been exposed to it, 
and The differences for the benefit of students who had not been exposed 
to abuse. 

- The recommendations of the study: 
١- that is to highlight the positive effects of good treatment of students and 

increase their sense of confidence with the psychological. . 
٢- That parents are warned of the danger of depression experienced by students 

who are victims of abuse . 
٣- to hold training sessions for families, through NGOs in order to clarify the 

methods of rearing children's. 
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 شكــر  تقدير

أحمد اهللا عز وجل كما يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، واشكره علي نعمة 
ع إليه اسمي آيات الحمد والثناء حتى يرضي ، وارف.التي ال تعد وال تحصى 

واسجد حمداً وشكراً أن من علي بنعمة الصحة والتوفيق إلي طريق العلم والمعرفة 
،والصالة والسالم علي سيدنا محمد نبي هذه األمة وقدوة األولين واآلخرين وعلي 

 .اله وصحبه وسلم أجمعين 
دم في هذا المقام بجزيل الشكر وبعد شكر اهللا عز وجل وحمده، يسعدني أن أتق

هشام بن /والعرفان إلي أستاذي ومعلمي ومشرفي علي الرسالة سعادة الدكتور
محمد إبراهيم مخيمر الذي تعهدني برعايته ومرئياته العلمية بحسن تعامله وكرم 
أخالقه وسعة صدره بتوجيهاته السديدة فلقد أعطي الكثير من وقته ، وبذل كل ما 

ل المصاعب وتخطي العقبات التي واجهتني ، وقد كان لكل ما قدمه في وسعة لتذلي
ابلغ األثر في هذه الدراسة ، ومهما قلت وعبرت عما في نفسي من امتنان فلن 
أوفيه حقه من التقدير ، جعل اهللا عمله هذا في موازين حسناته ، وجزاه خير 

 .الجزاء 
ن السيد محمد إسماعيل  أحمد ب/ وأتقدم بالشكر والتقدير إلي سعادة الدكتور

 .الذي اشرف علي جزء من دراستي فجزاه اهللا خير الجزاء 
هشام بن محمد إبراهيم مخيمر / كما أوجه شكري وتقديري إلي سعادة الدكتور

عابد بن عبدا هللا النفيعي علي تفضلهما بمناقشة خطة البحث / وسعادة الدكتور 
 .خبر الجزاء وتزويدي بمرئياتهما وتوجيهاتهما جزاهما اهللا

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة سعادة األستاذ 
إلهامي بن عبد / محمد بن جعفر جمل الليل ، وسعادة االستاذ الدكتور / الدكتور

العزيز امام لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقييمهما وإبداء توجيهاتهما رغم 
 .فجزاهما اهللا خير الجزاءمشاغلهما العملية والعلمية 



 
 

والشكر وتقدير موصوالن إلي جميع العاملين في مكاتب ومكتبات ومراكز 
المملكة العربية السعودية علي تعاونهم وإسهامهم في البحث وإرسال المراجع إلي 

 .الباحثة 
كما أتوجه شكري وتقديري إلي سعادة مدير عام تعليم البنات بمكة ومديرة 

لبحوث التربوية بمكة المكرمة ، وجميع من تعاون معي في وحدة الدراسات وا
السلك التربوي من المدارس االبتدائية من مديرات ومعلمات وطالبات في تسهيل 

 .مهمة تطبيق المقاييس وجزاهم اهللا عني خير الجزاء لحسن التعاون
صالح الجوهري رحمه / كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلي السيد 

 . علي أمدادي بمعظم المراجع فسكنه اهللا فسيح جناتهاهللا
كما يسرني أن أتقدم في هذا المقام بجزيل الشكر واالعتراف بالفضل إلي 
والدي أمد اهللا في عمرهم لحسن تربيتهما ودعائهما لي بالنجاح في كل شئون 

تطبيق حياتي وأموري العلمية أدامهما اهللا وأبقاهما ،والي أختي لمساعدتها لي في 
المقاييس، والي أخي الذي أعطاني الكثير من النصائح وتوجيهات ، فلهم جميعاً 

 .جزاهم اهللا عني خير الجزاء . خالص الشكر لما بذلوه من عون
وأخيرا تقف كلمات الشكر عاجزة أن تفئ بما في النفس من االمتنان والتقدير 

علي استيعاب أولئك لكل من ساندني ال كمال رسالتي ، وتبقي المساحة قاصرة 
وابتهل إلي المولي عز وجل أن يجزي كل من لم يرد اسمه لما نصحني . جميعاً

وأرشدني ولو بجزء بسيط النجاز هذا العمل المتواضع ، فلهم مني كل التقدير 
وأدعو اهللا لهم . والعرفان سائلة المولي العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء 

أن اهللا ال " يرضاه، وان يجعلنا ممن قال المولي فيهم بالتوفيق جيمعاً لما يحبه و
 "يضع اجر من أحسن عمالً

                           
                           

 الباحثة                                                      
 مي بنت كامل محمد بوقري



 
 

 المحتويات
 

 الصفحة 

ب -أ 
ج 

هـ-د 
ل -ك 
م 

ن 
 الدراسة إىل مدخل: الفص  األول

 ١ .المقدمة

 ٣ .وتساؤالتها مشكلة الدراسة

 ٦ .أهداف الدراسة
 ٦ . أهمية الدراسة

 ٧ .حدود الدراسة

 ٧ .مصطلحات الدراسة

 النظري وا دراسات اإلطار : الفصل  لثاني

 ١٠ اإلطار  لنظري: أوال

 ١٠ العقاب البدني وإساءة معاملة األطفال) ١(

 ١٤ .مفهوم اإلساءة
 ١٤ .في اللغة ساءةاإل) أ(   
 ١٤ .)التراث النفسي(اإلساءة في االصطالح ) ب(   
.إشكالية التعريف) ج(     ١٧ 



 
 

 المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

.ساءة معاملة األطفالحجم ظاهرة إ  ٢٠ 
.أنماط اإلساءة معاملة األطفال  ٢٤ 

.إساءة المعاملة البدنية) أ  ٢٥ 
.)العاطفية(إساءة المعاملة االنفعالية ) ب  ٢٨ 
 ٣٢ .اإلساءة الجنسية) ج
 ٣٤ .اإلهمال) د

 ٣٧ .أشكال اإلهمال -هـ 
 ٣٧ .اإلهمال البدني -١
 ٣٧ .اإلهمال التربوي -٢

 ٣٧ .)الوجداني( االنفعالي اإلهمال -٣

 ٣٩ .اإلهمال الطبي -٤

 ٤٠ .إهمال الصحة العقلية -٥

 ٤١  .إساءة معاملة األطفال مؤشرات ومظاهر -

 ٤٣ .مظاهر اإلساءة البدنية -١   

 ٤٥  .مظاهر اإلساءة النفسية -٢   

 ٤٦ .مظاهر اإلساءة الجنسية -٣   
 ٤٧  .مظاهر اإلهمال -٤   
 ٥٢ .لناجمة عن توجيه إساءة معاملة األطفالاآلثار ا -

 ٥٢ .وفاة الطفل -١   
 ٥٢  .الطبي األذى -٢   
 ٥٣ .آثار سوء النمو -٣   



 
 

  المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

 ٥٣  .اآلثار النفسية -٤   
 ٥٥ .آثار التحرش الجنسي باألطفال -٥   
 ٥٧ .اآلثار االجتماعية -٦   
 ٥٨ .االقتصادية اآلثار -٧   

 ٦٠ .العوامل الديموغرافية في إساءة معاملة الطفل
 ٦٠ ).الضحية(العوامل المرتبطة بالطفل المعتدي عليه  -١   
 ٦٤ .العوامل المرتبطة بأسرة الطفل المعتدي عليه -٢   
 ٦٩ .سبب في اإلساءةتوهو الم) المؤذي(العوامل المرتبطة بالمعتدي  -٣   
 ٧٣ ).البيئة المحيطة(ل المرتبطة بالمجتمع العوام -٤   

 ٧٤ .مناحي أو النظريات المفسرة لظاهرة إساءة معاملة األطفال
 ٧٤  .حي الطب النفسينم -١   
 ٧٨  .المنحي االجتماعي -٢   
 ٨٣  .المنحي االجتماعي الموقفي لإلساءة -٣   
 ٨٥ .المنحي البيئي أو التكاملي -٤   

 ٨٨ لنفسيةا طمأنينة ا) ٢(
 ٩٠ .مفهوم الطمأنينة النفسية

 ٩٠ .الطمأنينة النفسية في اللغة) أ(   
 ٩١ .)علم النفس( الطمأنينة النفسية في االصطالح) ب(   

 ٩٤ .أبعاد الطمأنينة النفسية
 ٩٦  .مكونات الطمأنينة النفسية

 



 
 

 المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

 ٩٧ .خصائص الطمأنينة النفسية
 ٩٨ .معوقات الطمأنينة النفسية

 ٩٩ .أساليب تحقيق الطمأنينة النفسية
 ١٠٠  .آراء العلماء في الشعور باألمن النفسي عند األطفال

 ١٠٣ .المعالجة النظرية لمفهوم الطمأنينة النفسية في ضوء النظريات النفسية
 ١٠٣ .نظرية التحليل النفسي -١   
 ١٠٤ .اإلنسانيةنظرية ال -٢   

 ١٠٨ باالكتئا) ٣(
 ١٠٨ .االكتئاب عبر العصور

 ١١١ .مفهوم االكتئاب
 ١١١  .االكتئاب في اللغة) أ(   
 ١١٢  .)علم النفس(االصطالح االكتئاب في ) ب(   
 ١١٥ .الطفولة اكتئاب) ج(   

 ١١٦ .المكتئب شخصية
 ١١٧  .أعراض االكتئاب

 ١١٨ .أعراض اكتئابية وجدانية -١   
 ١١٩ .أعراض نفسية أو سيكولوجية -٢   
 ١٢٢ .أعراض جسمية أو فسيولوجية -٣   
 ١٢٤ .أعراض سلوكية -٤   

 ١٢٨ .األطفال عند باالكتئاب الخاصة األغراض
 



 
 

 المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

 ١٣٠ .االكتئاب أسباب
 ١٣٩ . األسباب الخاصة باالكتئاب لدي األطفال

 ١٤١ .نفسل بعض نظريات علم التفسير االكتئاب من خال
 ١٤١ .نظرية التحليل النفسي -١   
 ١٤٢ .النظرية السلوكية -٢   
 ١٤٣ .النظرية المعرفية -٣   
 ١٤٥ .النظرية البيولوجية الكيميائية لالكتئاب -٤   
 ١٤٦ .أو العجز اليأسنظرية  -٥   
 ١٤٦ .النظرية العقالنية االنفعالية -٦   
 ١٤٧ . يات األسريةالنظر -٧   
 ١٤٨ .التعقيب علي النظريات -   

 ١٤٨ .الصور اإلكلينيكية لزملة االكتئاب عند األطفال في مرحلة الطفولة
 ١٤٩ .تصنيف االكتئاب

 ١٤٩  .التصنيف حسب السبب -١   
 ١٥٢ .التصنيف حسب األعراض -٢   
 ١٥٢ .اإلنسانالتصنيف حسب مسيرة المرض في عمر  -٣   
 ١٥٤ .التصنيف الدولي العاشر -٤   
 ١٥٥  .الرابع األمريكيالتصنيف  -٥   

 ١٥٦ .أنواع االكتئاب لدي األطفال

 ١٥٧ الدراسا  السابقة: ثانيا
 ١٥٨ .الدراسات التي تناولت إساءة المعاملة وبعض المتغيرات األخرى



 
 

 المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

 ١٧١ .لمعاملة البدنية وعالقتها بالطمأنينة النفسيةالدراسات التي تناولت إساءة ا
 ١٧٥ .الدراسات التي تناولت إساءة المعاملة البدنية وعالقتها باالكتئاب

 ١٧٧  .تعقيب الباحثة علي الدراسات السابقة
 ١٨١ .فروض الدراسة

 إجراءات الدراسةم هج و: الفصل  لثالث
 ١٨٢ . منهج الدراسة

 ١٨٢ .مجتمع وعينة الدراسة
 ١٨٣ .مقاييس الدراسة

 ١٨٣ . وصف مقاييس الدارسة) أ(   
 ١٨٣ .مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله -١

 ١٨٤ .مقياس الطمأنينة النفسية -٢  
 ١٨٥ .مقياس اكتئاب األطفال -٣  
 ١٨٦ .صدق مقاييس الدارسة) ب(   

.الصدق الظاهري -١    ١٨٦ 
 ١٨٦ .الصدق الذاتي -٢  

.الصدق التميزي -٣    ١٨٦ 
 ١٨٨ .صدق االتساق الداخلي -٤  
 ١٩٤ .ثبات المقاييس) ج( 
 ١٩٥ . الدراسة تطبيق أدوات) د(  

 ١٩٧ .المعالجة اإلحصائية: خامسا

 



 
 

 المحتويات -تابع
 

 الصفحة 

 نتائج ا دراسة و فسريها: الفصل  لرابع
 ١٩٨ .الفرض األول
 ١٩٩ .الفرض الثاني

 ٢٠١ .لفرض الثالثا
 ٢٠٢ .الفرض الرابع

 ملخص نتائ  الدراس  والت صيات: الفصل اخلامس
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 الدراسةإىل مدخل  :الفص  األول

 :ةمقدم -
، وفـق سـنن   سانية سلسلة من الحلقات العمرية تتعاقب بانتظـام الحياة اإلن

بل  أكثرها أهمية  ،الحلقات العمرية وأول هذه. يتها محكمة، منذ بدايتها وحتى نها
 .وتنسب الطفولة في اشتقاقها إلي الطفل، أو إلي الصغير. مرحلة الطفولة

وللطفولة طبيعتها الخاصة، التي تتصف بالضعف، واعتماد الصغار علـي  
إذ ليس في وسع الطفل في هذه . الكبار في توفير متطلبات الحياة واالستمرار فيها

ن تلقاء نفسه ، لذلك كان من الضروري لوجـوده واسـتمرار   المرحلة أن ينمو م
حياته ونموه السليم ، أن يقوم الراشدون من حوله ببذل كل ما يحتـاج إليـه مـن    

 .)م٢٠٠٠الهندي،.(عنايات خاصة
األسرة هي النواة األساسية للمجتمع ، والتي تتعهـد   أصبحتجل هذا أومن 
، منذ نعومه أظـافرة حتـى يشـب    نالعناية والرعاية والحب واألما الطفل بدفء

، وذلك من خالل التفاعل ي نفسه واالنطالق في دروب الحياةويستطيع االعتماد عل
األسري المستمر بين الوالدين وأطفالهم الذي يساعد علي نضج شخصيتهم وبلورتها 

 .إظهارها في إطار مقبول اجتماعياًو
ألسرة في نمو الطفل علماء النفس واالجتماع علي أهمية دور ا أشارولذلك 

وتطوره وعلي أهمية التفاعل بين األطفال وآبائهم وأمهاتهم وذلك من خالل طـرق  
علـي،  (ولقد ذكـر   ).٨٣:ت. بقناوي،( "ها وأساليب معاملتها لهمتنشئتها ألطفال

حدهما قد يستخدم أساليب وطرق تنشئة معينة مـن  أن الوالدين أو أ)  ٣٧:م١٩٩٢
يجابيـة  إوقد تكون هذه األساليب سـلبية أو  . االجتماعيل إطار عملية التفاعل خال

، وتحتل مكانه هامه في تكوين شخصية األبناء وأساليب تكـيفهم  متنوعة ومتداخلة
 .وتبقى الكثير من أثارها فيهم لتظهر مجددا في معاملتهم ألوالدهم بعد



 
 

، ماي يتبعانها الوالدين مع أطفالهحد األساليب التأوإساءة معاملة الطفل هي 
فاإلساءة جزء من أساليب المعاملة الوالدية، والتي تمارس تحت معتقدات تربويـة  

ففي ) ٣:م٢٠٠١البدانية،.(خاطئة كالخلط بين أساليب التنشئة وإساءة المعاملة للطفل
يعود السبب في وقـوع  % ٢٣.١ظهر أن هناك نسبة ) ٨٠:م١٩٩٧(دراسة التير 

% ١٧.٣ة والتأديب في الغالـب، ونسـبة   العنف واإلساءة علي األطفال إلي التربي
 .منهم يعود السبب في إيقاع اإلساءة إلي وجود مشكالت أخري داخل المنزل

لذا تري الباحثة أن ظاهرة إساءة معاملة األطفال مشكلة عالمية تعاني منهـا  
، وقـد نالـت   أنها قديمة قدم اإلنسانية نفسـها  كما العديد من المجتمعات اإلنسانية،

باحثين في مجاالت مختلفة ومنها مجال علم النفس حيث أوضحت كثير من اهتمام ال
ومن هذه اآلثار  ؛ن استخدام العقاب البدني للطفلعالدراسات اآلثار السلبية الناتجة 

التي توصلت  (١٩٩٣,Geri& Dana)السلوك العدواني واالكتئاب والقلق كدراسة 
تتمثل في الرفض واإلهمـال وعـدم   إلي إن أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة التي 

المباالة ترتبط بعالقة موجبه مع كل من القلق واالكتئاب والسلوك العـدواني لـدي   
 .)٤٣م،٢٠٠١بدر، . (األطفال

وعملت علي حمايته ولقد عنيت الشريعة اإلسالمية بالطفل فجعلت له حقوقاً 
منحتـه حقوقـاً   حيث  ؛منذ كونه جنيناً في بطن أمه وحتى والدته والمحافظة عليه

، وأوجبت ل استمراره وبقاءه واستمرار نموهوشرعت له من األحكام ما يكف متعددة
عقوبة علي من يعتدي عليه، ومن ضمن حقوق الطفل حسن المعاملة والرأفة ورفق 
بهم ورعايتهم وحمايتهم وتأديبهم وابتاع الطريقة األمثل فـي تـربيتهم وتـأديبهم    

لعنف واألذى بكافـة  انبذ اإلسالم  وقد. )١٥٧-١٥٤:م٢٠٠٥آل سعود، .(وتوجيهم
، حيث يوجد الكثير من اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث الشريفة وأنواعهالصور 

M  3  2      1  0 : ي توضح عدم جواز ذلك لقوله تعـالي والفتاوى الشرعية الت
  K     87   6  5  4L )ية وقال الرسول اهللا صلي اهللا عل ).١٥٩: آل عمران
إن أراد اهللا تعالي بأهل بيت خيراً ادخل علـيهم الرفـق،   " وسلم فيما رواه البيهقي 



 
 

وإن الرفق لو كان خلقاً لما رأي الناس خلقاً أحسن منه ، وان العنف لو كان خلقـاً  
 )٣٧: م ٢٠٠٥علوان ، "(لما رأي الناس خلقاً أقبح منه

ريق المالحظات ونتيجة إلحساس الباحثة بالمشكلة موضوع الدراسة عن ط
حيث رأت أن  ،)االحتكاك بالمجتمع واألجهزة اإلعالمية( المباشرة وغير المباشرة 

، قـد يمـارس   ي يعيش األطفال فيها مع الوالـدان هناك بعض األسر الطبيعية الت
والدراسات في المجتمعـات الغربيـة    .دهما عليه اإلساءة واإلهمالأحالوالدان أو 

، فيما كانت األبحاث والدراسات ضوع اإلساءة البدنيةفي تناول مو تعددت وتباينت
علي الصعيد العربي قليلة ، لذلك تري الباحثة أن موضوع إساءة معاملة األطفـال  

مما جعلها تبحث في هذا الموضوع . إلي المزيد من الدراسات والبحوث في حاجه
ة النفسـية  والطمأنين وذلك من خالل دراسة اإلهمال الوالدي في المجتمع السعودي،

 .واالكتئاب
 
 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة -

حاجاتهم البدنيـة والنفسـية    ةتعتبر مشكلة إساءة معاملة األطفال وعدم تلبي
واالجتماعية األساسية من المشكالت القديمة الحديثة التي عانت وال تـزال يعـاني   

ف بها فـي  ولكن هذه المشكلة لم تكن واضحة أو معتر ،منها الكثير من المجتمعات
السابق كما هي عليه اليوم، حيث بدأت الكثير من المجتمعات تتحـدث عـن هـذه    
المشكلة وتبرز اإلحصائيات التي تشير إلي حجم هذه الظـاهرة وتقـوم بـإجراء    
الدراسات والبحوث المتخصصة للتعرف علي أسبابها والعوامـل المرتبطـة بهـا    

 . عهاوأثارها بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتعامل م
كما أظهرت  كثير من الدراسات المتخصصة في هـذا المجـال كدراسـة    

معدل انتشـار   أظهرتالتي )  Staurt and Gelles( م١٩٨٠ستيورات  وجيليس 
مـنهم، مـن يقـوم     % ٥٨شخص،  سجل  ٢١٤٣العنف ضد األطفال كانت علي 

ترة ما قاموا بذلك في ف% ٧١ن أببعض العنف نحو أطفالهم أثناء عام الدراسة ، و
إلي أن مشكلة إساءة معاملة األطفال وإهمالهم ليسـت  . أثناء مرحلة الطفولة أبنائهم



 
 

مشكلة مقتصرة علي فئة معنية من الناس  بل هي موجودة بين األغنياء والفقـراء  
تظهر بين كل األجنـاس   أنهاكما  ،وبين المتعلمين وغير المتعلمين علي حد سواء

  .)٩٠:م٢٠٠٠ ، اهللا عبد.(واألعراق والديانات 
تتفق الباحثة مع الكثيرين في أن هناك اختالفاً بين األعراف في المجتمعات و

إيذاء لألطفال علي مر العصور  كافة صورالمختلفة فيما يتعلق بطبيعة نظرته إلي 
كما سبق اإلسالم فـي   ،م العنف األسري بأشكاله المختلفةوقد نبذ اإلسال. واألزمان

التي تنادي بها المجتمعات الحضرية المعاصرة حـول نبـذ    ذلك الدعوات الحديثة
من الصعوبة تحديد ما إذا كانت ظاهرة إيذاء األطفـال التـي   أنه و .إيذاء األطفال

 ،باتت تواجهها المجتمعات اإلنسانية كأحد أنماط المشكالت التي تواجههـا األسـرة  
نه قـد تـم   أأم لها تحدث قديماً بنفس الصورة وكأحد صور العنف الحادث في داخ

التوصل لتحديد أوضح لها نظراً للتطور الحادث في المجتمعات اإلنسانية سواء في 
التي يمكـن أن تعـوق   الجانب الخاص باالهتمام باألطفال ومشكالتهم والصعوبات 

تقف عقبة في ، أو في االهتمام بالمشكالت األسرية التي يمكن أن نموهم وتطورهم
ذلك ناشئ من تطور البحث العلمـي فـي مجـال     ، أو أنسيبل تطور المجتمعات

ر ، باإلضافة إلي تـواف ت التي يعاني منها أفراد المجتمعالدراسات المختلفة للمشكال
نه اهتمام برز من تزايد الـدعوات التـي   أأم  ،اإلحصاءات التي تدل علي كل ذلك
از ، مما أدي إلي إبـر ظمات التي تهتم بشؤونهمتنادي بحقوق األطفال ووجود المن

آل سـعود،  .(هذه الظاهرة كإحدى المشـكالت التـي تعـاني منهـا المجتمعـات     
 )٣٥- ٣٤:م٢٠٠٥
ة ـتعتبر مشكلة إساءة معاملة األطفال من المشكالت االجتماعية والتربويو

، يهم وذويهم في كثير مـن المجتمعـات  التي يتعرض لها كثير من األبناء من والد
أشارت بعـض الدراسـات   حيث  ،كلةوليس المجتمع السعودي بعيد عن هذه المش

ـ ـاالت إسـظهور حإلى  الحديثة  والتقارير ع السـعودي،  ـاءة عديدة في المجتم
أشارت الباحثة إلي أن أكثر أنـواع إسـاءة   ) ٣٧٣:م٢٠٠٥،آل سعود(وفي دراسة 

األطفال التي تعامل معها الممارسون هي نسبة األطفال المتعرضين لإلساءة البدنية 



 
 

ثـم حـاالت   %  ٨٧.٣الت األطفال المتعرضين لإلهمال بنسبة ويليها حا% ٩١.٥
 ،من اإلساءة اإليذاء النفسي ويليها اإليذاء الجنسي،ثم من يتعرضون ألكثر من نوع

، فـي  حد الوالدينأعلي األطفال من قبل وكانت غالبية الحاالت قد وقع فيها اإليذاء 
د للحرس الـوطني  حين أن هناك تقرير غير منشور صادر عن مستشفي الملك فه

-م١٩٩٤حول إحصاء عدد حاالت األطفال المتعرضين لإليذاء خـالل العـامين   
بأن من اكتشف تعرضهم لإليذاء من األطفال المراجعين للمستشـفي فـي   م ١٩٩٥
من مجموع أنواع المتعرضـين  % ٢١ م بلغ عددهم سبعة أطفال بنسبة١٩٩٤ العام
لغ عددهم عشرة أطفال أي بنسـبة  ، كما بمات أسرية من المراجعين للمستشفيزأل
 من مجموع المتعرضين الزمات أسرية من المراجعين للمستشفي في العـام % ٢٠

ا ، ومن هنـا بـد  رات الدالة علي وجود هذه المشكلةم ويعد ذلك احد المؤش١٩٩٥
. تناولها بالدراسة وإلقاء الضوء علي مخاطرهـا  اهتمام بعض الباحثين السعوديين

إساءة معاملة األطفال العربية السعودية بالمملكة  التي أجريتت وقد تناولت الدراسا
وعالقتها ببعض المتغيرات لم يكن من بينها الطمأنينة النفسـية واالكتئـاب لـدي    

تـأتي  وبناء علي ذلـك  . األطفال الذين تعرضوا لإلساءة البدنية واإلهمال الوالدي
 .الحد من انتشارهاا وعالجهدراسة في المجتمع السعودي لمحاولة ال هذه أهمية

 :وتتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين إساءة المعاملة واإلهمال الوالـدي   -١

 واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة؟ 
ين إساءة المعاملة واإلهمال الوالـدي  هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً ب -٢

 والطمأنينة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرم؟
توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب بين التلميذات الالتـي تعرضـن   هل  -٣

 لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها؟
تي تعرضـن  هل توجد فروق في متوسط درجات الطمأنينة بين التلميذات الال -٤

 لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها؟
 



 
 

 
 :ف الدراسةاهدأ -

العالقة بين إساءة المعاملة البدنية واإلهمال  التعرف علىتهدف الدراسة إلي 
، كما تهدف إلي معرفة الفروق فـي  من الطمأنينة النفسية واالكتئاب وكل يالوالد

تئاب بين التلميذات الالتي تعرضـن  متوسط درجات كل من الطمأنينة النفسية واالك
 . لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها

 

 :أهمية الدراسة -
 :تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل

 :األهمية النظرية) أ(
محاولة إلقاء الضـوء علـي تلـك     ية النظرية لهذه الدراسة فتتمثل األهمي

مل الباحثة أن تسهم هذه الدراسـة  كما تأ ،المشكلة في قطاع من المجتمع السعودي
في إثراء جانب مهم من مجال الدراسات النفسية داخل المجتمع السـعودي وهـي   
إساءة المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب مما قد يؤدي 
إلي زيادة الفهم لهذه المشكلة كما أن هذا الجانب من الدراسـة يـزود المهتمـين    

 .ومات نظرية عن مشكلة اإلساءةبمعل
 :األهمية التطبيقية) ب(

 :لهذه الدراسة فما يلي تطبيقيةة التتمثل األهمي
باء واألمهات إلي سلبية إساءة معاملة األطفـال وتجنـب   محاولة لفت انتباه اآل -١

 .إلي االرتقاء بمستوي األسرة السعودية إساءة المعاملة وصوالً
يد في تصميم وبناء البرامج اإلرشـادية التـي يعـدها    النتائج المتحصلة قد تف -٢

 .االختصاصي النفسي أو االجتماعي ألسر طلبة المراحل المدرسية المختلفة 
دهم تـزو وتنشـئتهم  وقد تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين علي رعاية األطفال  -٣

 .ب إساءة معاملة األطفالالنفسية والتربوية التي تجن باألساليب



 
 

ضوع ذاته وفق أهمية هذه الدراسة من كونها لم يسبقها دراسات في الموتأتي  -٤
 ).حدود علم الباحثة(هذه المتغيرات في 

 :حدود الدراسة -
إسـاءة  موضوع الحالية على اقتصر موضوع الدراسة  :الحدود الموضـوعية  -١

 .المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب
االبتدائيـة   رحلةعينة من تلميذات الماقتصرت الدراسة على  :يةالحدود المكان -٢

 .بمكة المكرمةسنة ) ١٢-١١(

ـ ١٤٢٩تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  :الحدود الزمانية -٣  -هـ
 .هـ١٤٣٠

، كما ستحدد هذه الدراسة بالمنهج واألدوات واألساليب اإلحصائية المسـتخدمة 
ج هذه الدراسة واالسـتفادة منهـا تـرتبط بحـدودها     ولذلك فإن إمكانية تعميم نتائ

 .المذكورة سابقا
 
 :مصطلحات الدراسة -

ر بعض المصطلحات الواردة في عنوان هذه الدراسة وفي ثناياها قد تحتمل أكث
وحرصا على تقنـين المفـاهيم والمصـطلحات    ، وحال لهذه اإلشكالية، من معنى

 Conceptual Definitionsفظية بوضع تعريفات ل ةالباحث تالمستخدمة فقد قام
تضبط المقصود في ضوء الغرض  Operational Definitionsوأخرى إجرائية 

ضرورة وضع  ةالباحث توأهم المصطلحات التي رأ. الذي ترمي إليه هذه الدراسة
 :هي اتعريفات لها في دراسته

 

 :Abuseاإلساءة ) ١(
وقاسي يتضـمن   أي سلوك عنيف" : بأنها) ٢٧٠: ٢٠٠١(عرفها إسماعيل 

سخرية وازدراء موجهاً ضد الطفل من والدية أو القائمين علي رعايته مما ينـتج  
اء التفاعل ومواقف التنشئة ومـن  عنه إصابة الطفل بجرح أو إيذائه بدنيا ونفسيا أثن

ال ـنه حرمان الطفل من حقوقه وتقييد حريته سواء كان هذا السلوك نتيجة إهمأش



 
 

رب ـويتضمن ذلك السلوك الض ،هـب الطفل أو عقابمقصود بهدف تهذي أأو خط
ا أو الحزام والرفس والصفح علي الوجه واللكم الشديد والحرق والقرص ـبالعص

 ."وجذب الشعر والدفع بقوة والعض وتقييده بالحبل ووضع الشطة في فم الطفل
مقدار الدرجة التـي  : وتعرف اإلساءة إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها

في اختبار إساءة المعاملة البدنيـة واإلهمـال   ) عينة البحث(ليها التلميذة تحصل ع
إساءة معاملة الطفل البدنيـة  التي يقيسها مقياس و، .ة الوالديننتيجة إدراكها لمعامل

 .المستخدم في الدراسة الحالية لهوإهما
 

 :Neglectاإلهمال ) ٢(
الوالدين في إمداد يقصد به فشل " :اإلهمال بأنه) م٢٠٠١إسماعيل ،(يعرف 

الملبس ويأخذ هـذا اإلهمـال ثالثـة    الحاجات األساسية كالطعام والماء والحماية و
 ."اإلهمال البدني واإلهمال التربوي واإلهمال الوجداني: شكال منهاأ

عدم إشباع الوالـدين  : ويعرف اإلهمال إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنه
ل بالضرر ـالئم له مما يؤدي إلي إصابة الطفلحاجاته األساسية وإشرافهما غير الم

 .أو األذى نتيجة لتصرفات الوالدين غير المبالية وغير المتعمدة
 

 :إساءة معاملة األطفال واإلهمال) ٣(
ـ ١٩٧٧المؤسسة الدولية للصحة النفسية   عرفت ال ـم إساءة معاملة األطف
ـ و ،اـتعني اإلساءة إليهم بدنيا أو نفسيا أو جنسي: "بأنهـا م مـن الحـب   ـحرمانه

ن اإلهمال يمكـن أن ينطبـق علـي    أالحنان وعدم االهتمام برعايتهم ووالعطف و
ا يتعلق بتـوفير الحمايـة   ـة فيمـة من تصرفات الوالدين خاصـمجموعة مختلف
أن إسـاءة المعاملـة    Liebermanويـري    ."ل واإلشراف عليهـوالغذاء للطف

ـ ال مشكلتين متالزمتين دائما وال يـواإلهم ا ـمكن أن تكون مفصولة عن بعضهم
 .)٩٢:م٢٠٠٠عبد اهللا ، ( .Lieberman١٩٧٩ ".إال نادرا

 

 :الطمأنينة )٤(



 
 

شعور الفرد بأنـه  " :الطمأنينـة بأنهـا (٦٩.٨١.p ,٢٠٠١,Kerns)يعرف 
ـ ـمحبوب ومقبول ومقدر من قبل اآلخرين، وندرة شع ر والتهديـد،  ـوره بالخط

مسـتجيبون  ) خاصة الوالدين( النفسية في حياتهن ذوي األهمية وإدراكه أن اآلخري
ـ ـ، لرعايتاًـدنيا ونفسيلحاجاته ومتواجدون معه ب ومسـاندته عنـد   ه ـه وحمايت

 ).٦١٦: م٢٠٠٣مذكور في مخيمر،( ".األزمات
وهـو األمـن   ، الطمأنينة النفسية واالنفعاليـة " :بأنهاألمن النفسي ويعرف 

من نفسيا هو الـذي يشـعر أن   والشخص اآل. الشخصي أو أمن كل فرد على حدة
وأن المقومات األساسـية لحياتـه غيـر    . حاجاته مشبعة، وأن مطالب نموه محققة

معرضة للخطر، واإلنسان اآلمن نفسـياً يكـون فـي حالـة تـوازن أو توافـق       
 )١٢: م١٩٨٨زهران، .("أمني

العالقة الدافئة التـي  : وتعرف الطمأنينة إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها
دركها الطفل من والدته والتي تشعره بأهميته وقيمته وأن هناك من يعمـل علـى   ي

راحته ويلبي حاجاته، وتقدر بالدرجة التي تحصل عليها الطالبـة علـي مقيـاس    
 .الطمأنينة النفسية المستخدم في الدراسة الحالية

 

 :اباالكتئ) ٥(
بعـدم  اتجاه انفعالي ينطوي علي شـعور متطـرف   " :نهبأ االكتئابيعرف 

الكفاية وفقدان األمل يصبحه انخفاض في النشاط الجسمي والنفسي وتكدر واغتمام 
 ،وتشاؤم من المستقبل والحط من قدر النفس وتوهمات وعدم كفاية وفقدان لألمـل 

ويشعر الفرد أيضا بالتعب وبفقدان الطاقة وعدم االستمتاع بالنشـاطات وإحسـاس   
 ).٤٠٥:م٢٠٠٥البشر، .("تفكير أو التركيزبانعدام القيمة وبنقصان القدرة علي ال
طفال مظاهر الحزن والكدر التي تبدو علي األ" :ويعرف اكتئاب الطفولة بأنه

، والتي يمكن الكشف عنها من خالل عدم قدرة الطفل علـي  قبل سن الثانية عشرة
، وعدم مقدرته أيضاً علي تشكيل عالقات اع، وإظهار ردود الفعل الوجدانيةاالستمت
 )٢٠٦:م٢٠٠٥عباس، .("ة مع اآلخرين أو علي استمرار هذه العالقاتصداق



 
 

هو اإلحساس بالحزن : ويعرف االكتئاب إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنه
العميق سببه عوامل مختلفة وظهور أعراض جسمية وسلوكية ونفسية وعقلية علي 

 .حزنالطفل نتيجة هذا ال
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 إلطار ا نظريا : والً 

 العقاب البدني وإساءة معاملة األطفال) ١(

تُعد األسرة الوحدة األساسية في البناء االجتماعي الذي يتوقف نمو وتقدم أي 
وتقوم األسرة بدور  .عالقات صحيحة وسليمة بين أفراده مجتمع علي تماسكه وقيام

فطرته السـوية   أساسي ومهم في عملية التنشئة االجتماعية للنشء فهي تحافظ علي
ه ، و حتى تـؤدي األسـرة هـذا    من أن تتبدل أو تتغير كما تزكي جانب الخير في

سالمية لقيـام نظـام   ، ينبغي أن تقوم علي األسس التي وضعتها الشريعة اإلالدور
، ومن حيث الوظـائف التربويـة واالجتماعيـة    عائلي متماسك، من حيث مكوناته

ها ألسرة بغرض تحديد شكل األسرة ووظائفها واالقتصادية والتشريعية التي تقوم ب
وحقوق أعضائها حتى تحقق الغرض المرجو منها وال تقتصـر حقـوق أعضـاء    
األسرة علي حقوق الزوجين فقط بل تمتد لتشمل حقوق األبناء الذين يعدون احـد  

 .)١٤: م٢٠٠٦الشهري،.(مكونات األسرة األساسية 
االجتمــاعية  ليـة التنشـئة   مسـرة في نهـوضـها بدورها فـي ع اح األإن نج

 :مرهـون بـأمريـن
أن تهيئ المناخ األسري المناسب الخالي من المشـكالت واألزمـات    :األول -

األسرية، والتصدع األسري بكافة أشكاله ، لتنشئة األطفال وتربيتهم في جو آمـن  
من ، لتوفير مشاعر األواالستقرار النفسي ،بالمحبة واألمان ، والود والعطاءيتميز 

حيث يري  .)٢٧: م١٩٩٢رشوان ، ( لتوفير عوامل النمو االنفعالي لهلدي الطفل و
تصادية علماء النفس أن األسرة المتكاملة ليست تلك التي تكفل ألبنائها الرعاية االق



 
 

، بل هي األسرة التي تهيئ لهم الجو النفسي المالئـم  واالجتماعية والصحية فحسب
نه أال يعني دائما  هالطفل في بيت واحد مع والدين مجرد وجود إ، ومن هنا فأيضاً

 ).١٣: م١٩٩٦توفيق، .(ه يلقي العناية األبوية  الكافيةيحيا في أسرة أو ان
ن تتبع األسرة األساليب التربوية الصحيحة في تنشئة أبنائها ويقتضي أ :الثاني -

سرة في عالقة ذلك بطبيعة الحال العلم بهذه األساليب وتمثلها في الحياة اليومية لأل
 .)٢٧: م١٩٩٢رشوان ، .(اآلباء باألبناء

أعبـاء  وزيادة  ،ن التعقيدات والتغيرات والتطوراتولكن مع وجود الكثير م
مليـة  ، قد ال تتمكن األسرة من النهوض بدورها في عالحياة المعاصرة ومشكالتها
العوامـل  : مثل ،فقد تؤدي الظروف المختلفة لألسرة، التنشئة االجتماعية لألطفال

والتي تؤدي التي تتعلق بأفرادها أو العوامل االجتماعية واالقتصادية المحيطة بها، 
وقـد   ،إلي الحيلولة دون تمكّن األسرة من توفير الجو اآلمن الهادئ لعملية التنشئة

ما للجهل بهذه إ، أساليب التنشئة األسرية الصحيحة تباعإتحول هذه الظروف دون 
باع أساليب تربوية خاطئة تتسم بالتشدد الزائـد  إتأو  ،إهماله األساليب أو بعضها أو

وقد تتطور المسالة فتصل إلي اإلساءة إلي  ،أو الحماية المبالغ فيها لسبب أو ألخر
ـ خر، وآاألطفال بشكل أو ب ، أو نفسـياً بالشـتم   هإيذائهم جسمانياً بالضرب أو خالف
عرض األطفال للتحـرش  وربما يحدث في بعض الحاالت أن يت ،والسب وغير ذلك

أو اإلساءة الجنسية كنتيجة إلهمال الوالدين وعدم قيامهما بالدور المنوط بهما فـي  
 .)١٤: م٢٠٠٦الشهري،.(لية التنشئة االجتماعية لألطفالمع

إن هناك الكثير الذي يمكن عملـه مـن   " Greenspan" جريسبان "ويقول 
ـ  .ظروف البيئيـة التكوين الوراثي والمنطلق إن الشخصية تفاعل بين  كيفيـة   اأم

. )١٣: ٢٠٠٣توفيق ،"(لها األبوان  نه يعتمد علي الطريقة التي يستجيبإتفاعلهما ف
إن هناك تقبل من بعض األسر في إتباع أسلوب ) ٢٣: م٢٠٠٥سعود ،  آل(وتشير 
، وإذ كان هناك اختالف فيما يطلق عليه من كأحد األساليب المناسبة للتنشئة العنف

ـ ) ١٠٩:م١٩٩٧شكور،(وذكر  .بيةفة كالتأديب أو العقاب أو الترتسميات مختل ه أن
، وبـين  ذي يكون بغرض التنشئة االجتماعيةالبد من التمييز بين العقاب التربوي ال



 
 

لغير مبرر له وهو عقاب غير مقبول حيث يغلب عليه طابع العنف الـذي  االعقاب 
 .ةت في العالقات بين أفراد األسريولد اضطرابا
 حد العوامـل المهـم  أ نلعقاب البدني القاسي المستخدم من قبل الوالديويعد ا

معظم المشكالت السلوكية لألطفال والـذي يـدفعهم إلـي     التي تؤدي إلي ظهور
ومع ذلك يعتـبر من غـير المعقول تجـنب استخدام العقـاب   االنحراف وجنوح،

ذا اسـتخدم أن العقـاب إ ) ٩١: م١٩٩٥، إسـماعيل ( تماماً في التنشئة ، وأشـار 
ة في الحـث  ـيمكن أن يكون له نتيجة فعال واعتدالبطريقة مالئمة وبحكمة  

عمـار،  (مـذكور فـي   )م١٩٩٩:ونتغمـري (كما يقـول   .علي السلوك المناسب
ثر طيب في إيقاظ عقـل  أن يكن لها أإن ضربة عصا جيدة يمكن : ")٢٧٧:م١٩٩٩

المزعجة هـو إهمـال    وعدم القيام بمثل هذا التأديب في الحاالت ،الطفل وضميره
 "..مؤذي للطفل وللمجتمع

حد الوسائل االصطالحية عندما يتجاوز أويتضح مما سبق أن العقاب يعتبر 
اب أمر ـالطفل حدود األدب وتستنفذ كل المحاوالت في اإلصالح عندها يكون العق

وفي الشريعة اإلسالمية يجوز لألسرة  أن تضرب طفلها الذي وصل . ال مفر منه
، وهذا ما حث علي الرسول صـلي اهللا عليـة   العاشرة ولم يزاول الصالةإلي سن 

أوالدكـم   أمروا" : دام الضرب لمثل هذه الحاالت فقالوسلم في الحديث علي استخ
، وفرقوا بيـنهم  ا وهم أبناء عشرـ، واضربوهم عليهبالصالة وهم أبناء سبع سنين

ـ "(و داود والحاكم ـأب هح رواحديث صحي ،"في المضاجع )  ١١٩: م٢٠٠٥،وانعل
 ،"لهـم  نه أدبإحيث يراه أهل البيت، فعلقوا السوط " :وجاء في الحديث الصحيح

 ).١٩٢:م٢٠٠٦سويد ، (صحيح الجامع 
أن يوضع في موضعه هو تأديب الطفل من المنظور اإلسالمي التربوي  إن

ها المناسب وبقدره المحدد مع األخذ بعين االعتبار جميع القواعد والضوابط عنـد 
ن لم تُأخذ هذه االعتبارات خرج التأديب أو إولكن  ،يكون لهذا العقاب أثره االيجابي

العقاب إلي مساره السلبي الذي يعود باآلثار السيئة التـي ال تحمـد عقباهـا مـن     
 ونـوه . )٩٧: م٢٠٠٧حريز،( الخ....النواحي النفسية والفكرية والخلقية والجسدية 



 
 

ب البدني عندما يأخذ صوره قاسية جدا لدرجـة  أن العقا )٩١:م١٩٩٥إسماعيل، (
دد ما يسمي بإساءة معاملـة  إيذاء الطفل وجرحه أو حرقة فإننا في هذه الحالة بص

أساليب حد أفان إساءة معاملة الوالدين السيئة للطفل يعتبرها الباحثين  وعليه .الطفل
وب ـعلي األسل ، ولهذا يالحظستخدمها الوالدانالتنشئة االجتماعية الخاطئة التي ي

ن كان العقـاب  إو، رودةـالعقاب البدني واإلهمال والبنه خليط يجمع من أساليب أ
ـ ـوة ممـوقس اًـالً أكثر عنفـذ شكـي يأخـالبدن ـ ـا قد ينتج عن ي ـه أذي بدن

 ).٩٢: ١٩٩٥،إسماعيل(للطفل 
ن تسبب أساليب التنشئة االجتماعية خاصـة  أنه من الممكن أ والباحثة ترى

مـدة أو غيـر   عتدمها الوالدان علي أطفالهم بطريقة خاطئة سواء كانت مالتي يستخ
ية وقد تظهر في صـور  التي تتدرج مابين اإلهمال إلي صورة العقوبة البدن ةمدعتم

الجسمي وذلك عندما  ىذقع عليهم وقد يبلغ بعضها درجة األالوا ىذمختلفة من األ
ة الغضـب  ـه في حالـتخداما عند اسـ، وأيضعقولتتخطي العقوبة فيها القدر الم
حدهما في وضع غير طبيعي لسبب من األسباب فعندها أأو عندما يكون الوالدان أو 

وفي هـذا تحـدث   . جلهأينحرف عن الطريق الصحيح والهدف الذي خصص من 
نه في حالة استخدام الضرب وخروجه من الحد المعقول أ)  ١٨٤:م١٩٩٨عدس، (

وكالهما يؤذي الطفل صحيا ومعنويا ويولد في يترتب عليه أذي بدني وأخر معنويا 
 .ىاألذنفسه الكراهية والحقد علي الوالدان أو المسبب 

عاملة بينهم اختالفات وفـروق  مما سبق يتضح إن العقاب البدني وإساءة الم
ءم ن العقاب البدني يستخدم عند الضرورة وفي الحدود المعقولة وبشكل يتالأحيث 

بينما اإلساءة ال ضرورة لها وتؤدي إلي إحداث أثار . فلمع الذنب الذي قام به الط
، ولكـن إذا  لنواحي الجسمية والنفسية والصـحية سلبية علي شخصية الطفل من ا

انحرف العقاب البدني عن مساره الطبيعي أو أخد شكل من اإلشكال العنف والقسوة 
إهمال  أو ناتاهإ نفسي سواء كان  جروح و حروقاً أوالجسمي وال ىاألذينتج عنه 

 .ما يسمي باإلساءة المعاملةنه يتدرج تحت إف



 
 

الدرجة المتطرفة من العقاب البدني الذي ينـتج عنـه    وتعتبر اإلساءة هي
ـ هالبدني سواء كان جروح أو غيرا ىاألذ اب ـ، في حين أن العقاب البدني هو عق

 ىاألذتربوي الهدف منه التربية والتوجيه والشرط فيه عـدم الضـرر وإحـداث    
نـه جـروح أو أذي   ، ولكن قد يتحول العقاب البدني إلي إساءة عندما ينتج مبدنيال

إن العقاب البدني المتطرف يؤدي إلـي مشـاكل   ف، وبالتالي جسمي ونفسي للطفل
عن حـدوده   حرافهانونفسية وسلوكيه واجتماعية وذلك الن استخدامه لغير مناسب 

. السـلوكية  معظـم المشـكالت  الطبيعية ال يرضاه الدين اإلسالمي ويكون سـبباً ل 
 .)٩١: م١٩٩٥إسماعيل،(

إذا كان العقاب البدني يؤدي بسرعة لضبط سلوك الطفل ومن ثم تحقيـق  و
أهداف الوالدين إال أن هذا األسلوب ال يفيد علي المدى البعيد بل سيخلف لنا أطفال 

 .منحرفين سلوكياً ونفسياً
 
 : Abuseمفهوم اإلساءة  -
    :في اللغةاإلساءة ) أ(

لم يحسن عملـه  : السئ .آتي بِسيُئ : فالن ] أساء[ جاء في المعجم الوسيط 
} سـواَه {. ساءة : وبه ، والـيه ، وعليه  واَلْحقَ به ما يشينه ويضر ،وفالناً وله ،

: ت يقـال أسَأ:  عابه عليه وقال له: وعليه قوله أو فعله .الحق به ما يشينه ويقبحه 
: وال تُسوي إساءتي وسو: قَبح علي : ت فَسوي عليْأسَأئني ، وان تُ فخطّأخطأأن 

يقال فـي  } الَّسوء{. لَّم واكتأب ، وتأثرَأمطاوع ساءة، وت} استاء[ .أصبح وال تفسد
، مصطفي وآخرون.(سّوء رجُل سوء وعمل سوء ، ورجل السوء والرجُل ال: القبح

   ).٤٦٠-٤٥٩: بدون تاريخ 
  :)التراث النفسي(االصطالح  اإلساءة في) ب(

الديـة واإلسـاءة   سي حول موضوع إساءة المعاملة الوالتراث النف ةبمراجع
 .يم تعريفات عديدة لمفهوم اإلساءةالبدنية بشكل خاص يالحظ تقد



 
 

وقد شهد تعريف إساءة المعاملة تطوراً ملحوظاً في العقود الماضـية فمـن   
كمـب وآخـرون عـام    (لكالسيكية التي طرحت هذه الظاهرة ما قدمـه  المفاهيم ا
وتصـف   Battered Child Syndromeعن متالزمة الطفل المنسحق  )م١٩٦٢

الخطـر أو إصـابات    ىاألذإيقاع " :علي أنهاه المتالزمة سوء المعاملة الطفل هذ
ج عـن  خطره باألطفال الصغار بواسطة الوالدين أو مقدمي الرعاية وغاليا ما ينـت 

اإلصابات التي تشمل كسورا وتجمعات دموية بالـدماغ وإصـابات متعـددة فـي     
 .)٢١: م٢٠٠٣الجلبي، .("حدوث وفاةاألنسجة الرخوة وعجز مستديم و

هـو  " :إن من معاني إساءة المعاملة واإلهمال للطفل )قاموس وبستر(وذكر 
ادي مـن  ـممارسة القوة الجسدية بغرض األضرار بالطفل وقد يكون األضرار م

ـ د اإلـالل تعمـخالل ممارسة الضرب أو معنوي من خ المعنويـة للطفـل    ةهان
مفهـوم   Gil١٩٧٤ويوسع جيل  ).م٢٠٠٣،الجلبي" .(أو التجريح أو اإلهانةبالسب 

أي فعل يحرم الطفل من إن يحقق إمكاناته الجسـمية  " :ليشمل إساءة معاملة للطفل
 ."والنفسية

واليـات المتحـدة األمريكيـة    نسانية بالوتعرف إدارة الصحة والخدمات اإل
اإليذاء الجسدي أو اإلساءة الجنسية أو المعاملة القائمة علي " :ابأنهاإلساءة م ١٩٨١

اإلهمال أو سوء المعاملة للطفل تحت سن الثامنة عشر من العمر وذلك بواسـطة  
شخص يكون مسئوال عن رعاية الطفل ورفاهيته تحت ظروف تتعرض فيها صحة 

ويصـف بنتـوفم    ).٢٤: م٢٠٠٣الجلبي، ". (أو التهديد ىلألذأو رفاهيته ل ـالطف
Pentovim أي فعل يؤدي بشكل متعمد "  :السلوكيات التي تشير إلي اإلساءة بأنها

الضرب المبرح و الشروع بالقتل والخنق والحرق وإلي إيذاء الطفل كالقتل المتعمد أ
ئج نه إصابات جسدية خطيرة أو نتاواستخدام السكين أو األدوات الحادة مما ينتج ع

  )٤١٤: م٢٠٠٠الطراونه،.("نفسية أو إصابات عقلية حادة
داث إيذاء بدني ـبأنه سلوك خاطئ يتسبب في إح  Abuse وعرفت اإلساءة

أو نفسي أو مادي لفرد أو جماعه وهو ناتج عن عمل أو أعمال متعمـدة أو غيـر   
. )٢٣: ٢٠٠٥سعود ،  آل".(يقتلمبالية تؤدي إلي إن يتضرر الشخص أو يؤذي أو 



 
 

جانب الجمعيـة  وضع مصطلح إساءة معاملة الطفل وإهماله من م ١٩٩٦وفي عام 
هو سـلوك مـن جانـب    " :أن إساءة معاملة الطفل وإهماله األمريكية ينص علي

بـدني ونفسـي وانفصـال    : الوالدين أو القائم علي رعايته والذي ينجم  عنه أذي 
 ).٢٥: ٢٠٠٧فهيم،.("ة الطفلحقيقي وربما ينتج عنه وفا

مـذكور فـي عبـد    ( إساءة معاملـة األطفـال   (١٩٧٥ Chase)وعرف 
إلحاق األذى والضرر الجسدي المقصود بالطفل من قبـل  " :بأنها )٩٢:م٢٠٠٠،اهللا

 ."عايته وذلك من خالل الضرب المبرحوالديه أو من يقوم علي ر
ـ  )٢٣٣:م٢٠٠٥مذكور في كامل ،(م ١٩٩٣ويعرف العبد   :اءة بأنهـا اإلس

القـائمين علـي رعايـة    ، أو د غير العرضي الصادر عن الوالدينالفعل المقصو"
ـ ـ، جسميهـوإلحاق الضرر ب ؤهاإيذ، والذي ينتج عنه وتنشئة الطفل اً ـاً أو صحي

ن مفهوم إسـاءة معاملـة   أإلي ) ٤-٢: ٢٠٠١البدانية،(ويشير  ."أو جنسياً أو نفسياً
ة إلي التعديات علي األطفال داخل األسـرة  بصوره عام  Child Abuseاألطفال 
ـ ـس( ةـوهناك طرق متنوعة تجعل من الطفل ضحي ،اـأو خارجه دي ـواء بالتع

ولقد ربط استخدام مفهوم إسـاءة  ) املة أو باالستخدام لغايات الجنسأو إساءة المع
معاملة الطفل بالتعديات الفيزيقية علي الطفل ، وعامة يمكن التمييز بين فئتين مـن  

 : إساءة معاملة الطفل هما
، وهذه بدورها تنقسم إلي فئتين أولها معاملة من فاعلين من داخل األسرةإساءة ال .١

إساءة المعاملة البدنية الناتجة عن الخلط بين أسلوب التأديب والتعـدي البـدني،   
والتي مردها ضـغوط  ) نسية، االنفعالية، الجالبدنية(ها إساءة المعاملة عامه وثاني
 . ، أو اضطرابات نفسية داخل األسرة ماعيةاجت

ـ ارج األسرة، وتشمل هـإساءة معاملة الطفل من فاعلين من خ .٢ ة بيـع  ـذه الفئ
ة الجـنس،  ـار لغايـة االتجـة، خاصـغراض اقتصاديه ألـالطفل أو اختطاف

 . الخ.....أو اإلباحية الجنسية



 
 

متباينة لتحديد مفهوم من خالل التعاريف السابقة إن هناك فروق ترى الباحثة و
اإلساءة والتي قد ترجع إلي االختالفات االجتماعية واألخالقية والثقافية بين مجتمع 

 : ي تجمع بين التعاريف السابقة وهيوأخر إال انه بإمكاننا مالحظة بعض النقاط الت
 . ن اإلساءة هي السلوك الغير مناسب من قبل القائمين علي رعاية الطفلأ -١
 .بيئية الثقافية في الحكم عليهااالعتبارات التتحكم  -٢
  .تصف اإلساءة كسلوك فعلي أو غير فعلي مؤذي للطفل -٣

ويتضح من ما سبق أن مفهوم اإلساءة لألطفال قد يتسع ليتضـمن ظـواهر   
، ة في تنشئتهمـاألساليب الخاطئ :ـوحاالت عديدة من إساءة معاملة لألطفال ومنه

ات الطفولة أو األطفال المصدومين نتيجة للخبـرات  شمل صدمتبل قد تمتد أيضا ل
ة أو الصدمية التي تعرضوا لها وهي خبرات تعطل أو تعـوق ارتقـائهم   ـالمؤلم
وال شك إن تعرض األطفال لخبرات اإلساءة واإلهمال يشكل في حد ذاته  ،النفسي

 صدمة للطفل وصدمة اإلساءة لها من التبعات والعواقب والمظاهر التي تؤثر علي
 ) ٢٤: ٢٠٠٣الجلبي، .(الصحة النفسية للفرد

ن اإلساءة للطفل تعني تعرض الطفل لالعتداءات الجسـدية  أ ترىالباحثة و
ـ   الحرق أو القتل أو كالضرب المبرح أو ذاء ـالجروح والكسور أو تعرضـه لإلي

الحنان الكافيين نحه العطف ووعدم م ةوالتقليل من أهمي ةهاناإل وأالنفسي كالتحقير 
  . تعرضه لإليذاء الجنسي من قبل والدية أو القائمين علي تربيته ورعايتهأو 

 :إشكالية التعريف )ج(
، يم لغير المحددة نظرياً وإجرائيايعد مفهوم إساءة معاملة األطفال من المفاه

وترجع صعوبة تحديد هذا التعريف مـن الناحيـة النظريـة الرتباطـه بالسـياق      
الخاص بسلوك التعدي حيـث أن سـلوكيات سـوء     االجتماعي والثقافي والزماني

المعاملة وإساءتها مرتبطة بالعرف واإلجماع والقبول االجتماعي لجماعة ما ضمن 
سياق اجتماعي وحدود مكانية وزمانية محددة وبالتالي فان اإلطار المرجعي للحكم 

كمـا أن  ، السلوكيات متغير ومحكوم ثقافياً، مما يجعله متبايناً اجتماعيـاً  علي هذه
، ومة بـادراك المالحـظ وبنيـة الفاعـل    المفهوم ذاته يحتوي معاني متعددة ومحك



 
 

وباإلطار المرجعي للفاعل والمالحظ فما يرتكب من قبل األهـل بقصـد التربيـة    
ـ  ـ ـيختلف عما يرتكب من األهل لغايات مرضية أو إلشباع انحراف  ،ةـات جنسي

ارج ـارف أو من خـمن المع ان الفاعل من األسرة ذاتها أوـويختلف عما إذا ك
 )١٠: ٢٠٠١البدانية،.(ة ماـرة وما يرتكب في ثقافـاألس

أن على  )٥٧: ٢٠٠٥سعود، آل) (٨٦-٨٥: ١٩٩٠الدخيل ،(ويتفق كل من 
هناك خلطاً بين هدفين في تحديد مفاهيم إساءة معاملة األطفـال ، ويتحـدد هـذان    

 ىاألذي حماية الطفـل مـن   الهدفان أما في تحسين طرق تربية الطفل عموماً أو ف
، مما يجعل أي تعريف إلساءة األطفال تركز علي مجموعه من األبعـاد  واإلهمال

 :هي
حتى لو كان ) مقصود(مدى التعمد و اإلصرار من قبل المعتدي علي اإلساءة  -١

 .امبرره اهذه اإلساءة له
رتكاب عمـل مـا أو إهمـال أداء    كا(ي شدة هذا السلوك المؤذي ونوعه مد -٢

 ).واجب
حدوث إساءة بدنية للطفل ناتج عن هذه التصرف بحيث يتطلب عالجه جهـداً   -٣

أو وقتاً أو كليهما أو يؤدي إلي إصابة الطفل بإعاقة أو ينتج عنـه وفـاة هـذا    
الطفل  كل ذلك يبين مدي الصعوبة واالختالف حول تحديد مفاهيم مـا يعـد   

 .إساءة لألطفال
نـه نتيجـة   أ) ١٦٩: م١٩٩٩:العيسي( مذكور في )م١٩٩٣السيد (وقد بين 

، ظهرت االختالفات بين وجهات النظر لدي كل من الشخص لتراكم النتائج البحثية
عقـاب لـدي   القائم باإلساءة وبين الضحية ، وكذلك  اختلفت مفاهيم اإلسـاءة أو ال 

ؤية وإدراك يختلفـان عـن األخـر،    فكل منها له ر ،مؤسسات الضبط االجتماعي
في وجهات النظر للناس الذين يشاهدون اإلسـاءة  فـالجيران قـد    يظهر التباين و

 .يدركون الموقف بطريقة مختلفة عن رؤية األصدقاء أو المقربين للطفل
، وتـزداد  مفهوماً صعب التعريـف ) Abuse(ويعد مفهوم إساءة المعاملة 

بية تترجم إلي العر ةنجليزيبية لوجود مفاهيم أخري باللغة اإلصعوبته في اللغة العر



 
 

والعامل األهم في صـعوبة   ،)Maltreatment(بالمفهوم ذاته مثل سوء المعاملة 
التعريف هو عامل ثقافي حيث أن معني سوء معاملة قد ال يعني المعنـي الواحـد   

لتالية المـؤثرة فـي   المشترك الفهم بين الجماعات المختلفة ويمكن تحديد العوامل ا
 :تعريف المفهوم

دد الثقافـة االجتماعيـة السـلوكيات المقبولـة اجتماعيـاً      تح: السياق الثقافي  -١
والسلوكيات المنحرفة فما يقع ضمن المقبول اجتماعياً يتباين من ثقافة آلخـري  

داخل الثقافة الواحدة فبعض السلوكيات تعد سلوكيات إساءة معاملة فـي   ىوحت
 .ثقافة ما ولكنها سلوكيات مقبولة اجتماعياً في ثقافة أخري

تتغير وتتبدل السلوكيات المقبولة اجتماعياًُ وفق الزمن فتدخل : ق الزمانيالسيا -٢
سلوكيات جديدة ضمن ما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعياً من فترة آلخـري  

ابقاً أصـبحت  فسلوكيات التأديب المعتمدة علي الضرب المبرح في المدارس س
 .ممنوعة تربوياً اآلن

ثل العرف اإلطار المرجعـي للحكـم علـي    يم: العرف واإلجماع االجتماعي -٣
فالسـلوكيات التـي   ، اجتماعياًأو مرفوضة السلوكيات لكونها سلوكيات مقبولة 

وليس بناء تالقي إجماعا اجتماعياً تقبل أم ترفض بناء علي اإلجماع االجتماعي 
اعي هو األساس في فمعيار القبول والرفض االجتم ،علي معيار موضوعي أخر

 .مهقبولها أو عد
جتمـاعي  تشكل الجماعة التي يحدث فيها التعدي اإلطار الثقـافي اال : الجماعة -٤

، فبعض الجماعات داخل المجتمع قد يحدث فيها سـلوكيات  للحكم علي السلوك
 .تعدي علي األطفال وال تعد سلوكيات إساءة معاملة والعكس صحيح

ل أو ـل الفاعـقبواء من ـة سـأن عملية أدراك السلوك عملية هام: اإلدراك -٥
نه سلوك اجتمـاعي قـد ال يـراه    أو المالحظ فما يدركه الفاعل علي الضحية أ

 .الضحية كذلك أو المالحظ



 
 

فالسلوك بقصد رعاية الطفل وتدليله ومداعبته اجتماعياً يختلف عن : نية الفاعل -٦
 عمال الخشنة مـثالً ملة الجنسية وتدريب الطفل علي األالمداعبة بنية إساءة المعا

 .بنية تقوية بنيته الجسدية تختلف عن ضربة وتأنيبه ألسباب مرضية
وهذا معيار أخر وهام هل نتج عن السـلوك  : )فلالط( ثر الفعل علي المتلقي أ -٧

ة أو نفسـية أم أن  ـنتائج ذات آثار سلبية علي الطفل إعاقة أم مشكالت انفعالي
 .الخ...قوية مفهوم الذات ة وتـاً كالتقوية الجسديـجابيإيالسلوك قد ترك أثرا 

ويتعلق بحكم الجماعة وهذا مـن أهـم   : صدر المعايير المستخدمة في الحكمم -٨
هل يعـد  ) الطفل(التي ينتمي لها الفاعل والضحية  ةالمعايير كيف تحكم الجماع

سلوكاً مقبوالً اجتماعياً أم سلوكاً منحرفاً وتعد هذه العوامل أساسية فـي تحديـد   
 ).١٩٨٠,Garbarino, Gilliam( عاملة تعريف إساءة الم

ونظراً لصعوبة تحديد مفهوم اإلساءة باللغة العربية فسوف يستخدم البحث 
مصـطلح إسـاءة معاملـة    " الحالي مصطلحاً واحد فقط يعتقد انه األنسب هـو 

 ".األطفال
 
 :حجم ظاهرة إساءة معاملة األطفال -

وجـود إحصـاءات   يصعب تحديد حجم إساءة األطفال بشكل دقيق ، لعدم 
إلـي عـدم دقـة اإلحصـاءات      ، إضافةراسات كافية حول حجم هذه الظاهرةود

 :، وذلك يرجع إلي عدة أسباب منهاالمتيسرة
 .صعوبة اإلبالغ عن واقعة اإلساءة من قبل األطفال المتعرضين لها -١
 .صعوبة تحديد المظاهر العامة لإلساءة وخصوصاًَ اإلساءة النفسية -٢
 .لتستر علي تعرض الطفل لإلساءة ،خاصة من أفراد أسرتهمحاوالت ا -٣

ورغم ما سبق، نجد أن إساءة معاملة األطفال والقسوة في التعامل معهم لها 
تاريخ طويل إذ تعددت صور إساءتهم وأهانتهم لدي معظـم المجتمعـات وعبـر    

غير  التاريخ اإلنساني، ففي العصور القديمة كان األطفال يقدمون كقرابين كما كان



 
 

المرغوب فيهم من قبل ذويهم ،وبصفة خاصة البنات يتم تركهم في العـراء علـي   
 .)االنترنت :القحطاني.(سفوح الجبال حتى الموت

ن اإلغريق كانوا يستخدمون وسائل متعددة أفاألساطير اإلغريقية تشير إلي 
وماني والقانون الر، ة التخلص من بعض األطفال نهائياًمن اإلساءة الجسدية ومحاول

ـ  ب حقوقاً للتخلص من طفله برغبتهأعطي األ ون ـ، وفي الهند لم يكن هنـاك قان
ـ لحماية األطفال وقد ورث اإلباء حقوقاً تسمح  ـ  ـلهم بعم ه ـل أي شـي يريدون

، وفي القرن السابع عشر حدد قانون الجريمة في فرنسا الحاالت التـي  مـبأطفاله
ـ تتيح لألب قتل أطفاله وكـان األطفـال يبـاعون ل    اء الـذين يسـتغلونهم   ألغني

 .)٤١٤: ٢٠٠٠: ةالطراون.(جنسياً
، م االهتمام بها من مجتمع إلي أخروقد تفاوت الشعور بهذه الظاهرة ومن ث

ففي المجتمع اإلسالمي  جاء االهتمام بالطفل متمثالً بالنظرة اإلنسانية التي تحـافظ  
$  %  M  :علي الطفولة وترعاها يقـول اهللا عـز وجـل      #   "   !L 

وانين والتشريعات الدوليـة  واإلسالم باهتمامه بالطفولة سبق كل الق ،)٤٦: الكهف(
، ألزمت المسلمين العنايـة بالطفولـة  ، فالتشريعات القرآنية والسنة النبوية في ذلك

ل ـوعالج اإلسالم الظروف االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي تؤثر علي الطف
ه تربيـة سـليمة   ـدعا إلي تعليم الطفل وتربيت اءة معاملته حيثـبما في ذلك إس

 .)٤١٥: م٢٠٠٠: ةالطراون(ه وتنشئة دينية ـوتنشئت
ن االهتمام بمشكلة إساءة معاملة األطفـال  أتشير الكثير من الدراسات إلي و

ن الكتابات أفقط، و من القرن العشرين يا إال في بداية الستيناتوإهمالهم لم تبدأ فعل
يخ ما هي إال عبارة عن بعض التوجيهات والنصـائح التـي   التي سبقت هذا التار
األستاذ فـي   Ambroise Tardieuم قام ١٨٦٠ففي عام. اهتمت بالطفل وتربيته

الطب الشرعي ألول مره بوصف األعراض التي تظهر علي األطفال الذين ضربوا 
وقد اعتمد امبرويس في وصفة لهـذه األعـراض علـي نتـائج      .من قبل والديهم

وفـي  . طفال ضربوا أو احرقوا حتى الموت٣٢الطبية التي أجريت علي  الفحوص
بدراسة حاالت كسر العظـام المتكـرر لـدي     At hol Johnsonنفس العام قام 



 
 

األطفال وذلك بمستشفي لندن لألطفال، وقد توصل إلي نتيجة  إن جميع الحـاالت  
 ٢٠٢كان هنـاك  م ١٨٧٠، وعام ها كانت تعاني من إساءة المعاملةالتي قام بدراست

حالة توفيـت بسـبب    ٩٥و  Manslaughterحالة وفاة سببها القتل غير المتعمد 
وان كل هـذه   Exposure to coldحالة تعرضت للبرد  ١٨و Neglectاإلهمال 

 .Abuseالحاالت توفيت بسبب إساءة المعاملة 
بإلقاء محاضـرة    C.Hanry Kempeم قام هنري كامبي ١٩٦١وفي عام 
من المختصين خالل االجتماع السنوي للمعهـد األمريكـي ألطبـاء     أمام مجموعه

نشرت هذه األعـراض   األطفال في موضوع  أعراض الضرب لدي األطفال، وقد
 Journal of theم فـي مجلـة الجمعيـة األمريكيـة الطبيـة      ١٩٦٢في السنة 

American Medical Association   ـ ه ـقدما فيه تصنيفاً لما الحظاه والحظ
، ولقـد  ىلألذمن أطباء األطفال الذين تعكس أصابتهم بأنهم قد تعرضوا  رونـآخ

 Battered Children)أطلقا علي هذه المعاملة مسمي متالزمة الطفل المضروب 

Syndrome)     ه الظـاهرة  وقد أديت هذه المقال إلي أظهار مـدي خطـورة هـذ
تزايد االهتمـام   وقد ساعد. نتباه المجتمع حولهاأ، وجذب اءة األطفالـالخاصة بإس

بهذه الظاهرة بصورة اكبر في العالم الغربي وتحديـدا فـي الواليـات المتحـدة     
ـ ـتقريباً باإلضافالعشرين ة في منتصف القرن ـاألمريكي و موجـود  ـة إلي ما ه

ة ومهنية سواء في مراكز البحث أو الجامعات أو مـن  ـم من إمكانات علميـلديه
علي التعمق فـي دراسـة هـذه     ،االتـجة المـخالل وفرة المتخصصين في كاف

 .)٩٠:م٢٠٠٠اهللا،  عبد.(ة الجوانبـالظاهرة وتحليلها من كاف
تشير التقارير واإلحصاءات المتوفرة إلي تضخم حجـم ظـاهرة إسـاءة    و

األطفال حيث يشير استطالع قومي للـرأي فـي أمريكـا قـام بـه سـتراوس       
ـ % ٩٠أن أكثـر مـن   ) ١٩٩٤,Straus and Kantor(وكونتور ن األمريكـان  م

 ).١٤: م٢٠٠٤الزهراني،(يستخدمون العقاب البدني بصورة أو بأخرى مع أطفالهم 
كما تشير التقارير الصادرة من الواليات المتحدة األمريكيـة ونظـام المعلومـات    

إلي أن عدد األطفال الذين  ١٩٩٥الوطني الخاص بإساءة األطفال وإهمالهم في عام 



 
 

منهم وقعت اإلساءة عليهم من قبل % ٨١طفالً ) ٦٤٨.٥٥١(تعرضوا لإلساءة بلغ 
من قبـل   ىاألذطفالً ، وبلغ عدد من وقع عليهم ) ٥١٥.٣١٣(والديهم أي حوالي 

من  ىاألذأما من وقع عليه  ،طفالً) ٦٦.٩٤٦(أي % ١٠.٦أفراد األسرة اآلخرين 
ومن وقـع   ،%٥طفالً بنسبة ) ٣١.٥٣١(أشخاص خارج األسرة فبلغ عددهم  قبل 
فقد بلغ عـددهم   ون رعايتهم في دور رعاية األطفالمن قبل من يتول ىاألذ عليهم

كذلك من وقع عليهم اإلساءة من قبل والديهم بالتبني  ،%١.١طفالً بنسبة ) ٧.٠٣٤(
وبلغ عدد من وقع عليهم اإلساءة من  ،%٠.٠٥طفالً بنسبة ) ٣.٤٧٦(فبلغ عددهم 

 ،%٠.٠٤طفالً بنسـبة  ) ٢.٤١١(ل قبل من يقومون بتقديم الرعاية  لهم في  المنز
وبلغ عدد األطفال ضحية اإلساءة الذين لم يعرف من تسبب في أساءهم ما نسـبته  

 ).٥٩-٥٨: م٢٠٠٥سـعود  آل(من إجمالي الضحايا المتعرضين لإلساءة % ٣.٤
وتشير تقديرات األمم المتحدة إلي أن هناك حوالي أربعة ماليـين طفـل وامـرأة    

الزغاليـل،  (مشروع كل سنه في مختلف أنحاء العـالم  يتعرضون لالتجار غير ال
 ).٤٦: م١٩٩٩

الصادر عن مستشفي  )غير المنشور(يشير التقرير ف: أما في الوطن العربي
الملك فهد للحرس الوطني حول إحصاءات عدد حاالت المتعرضين لإلساءة خالل 

أن من اكتشـف تعرضـهم لإلسـاءة مـن األطفـال      ) م١٩٩٥-م١٩٩٤(العامين 
مـن  % ٢١م بلغ عددهم سبعة أطفـال بنسـبة   ١٩٩٤ اجعين للمستشفي لعامالمر

كمـا بلـغ    ،زمات أسرية من المراجعين للمستشـفي اع المتعرضين ألمجموع أنو
مـن  زمات أسرية من مجموع المتعرضين أل% ٢٠بنسبة  عددهم عشرة أطفال أي
 ).١: م١٩٩٧مستشفي الملك فهد ،.(م١٩٩٥المراجعين للمستشفي لعام

ـ :ت . ب ،الخميس(األستاذة  كدؤت في حين أن اإلسـاءة ضـد   ) تاالنترن
قد ازدادت في الفترة األخيرة بشكل ملحوظ، العربية السعودية األطفال في المملكة 

 ،)نفسـي (من سوء المعاملـة لألطفـال   %) ٢٢.٨(فقد بينت الدراسات أن هناك 
دي مـا  إهمال%) ١٨.٤(، وإهمال%) ٢٦.٦(سوء معاملة جنسي، و%) ٢٢.٧(و
 روقد أوضحت أن أعمـا  .طبي إهمال%) ٩.٤(سوء معاملة جسدي و%) ١٢.٢(و



 
 

سنوات، وأن أكبر نسبة هـي  ) ١٠-٦(هم من عمر  لإلساءةاألطفال المتعرضين 
ومـنهم مـن   %) ٢٠(تأتي المرحلة الثانية بنسـبة  ) ١٥-١١(ومن سن %) ٢٣(

 األقربـاء  هم مـن  باإلساءةيتعرض للضرب وإساءة المعاملة، مؤكدة أن من يقوم 
حيث بلغت النسـب فـي    ،واألصدقاء والمعلمين والمعلمات واألخوة بنسب متفاوتة

واألخـوة  %) ١٢.٤(واألصـدقاء  %) ١٦.٦(األقربـاء  : سوء المعاملة كـاآلتي 
أما اإلساءة بالضـرب   %).١(واألمهات %) ٢.٥(والمعلمين والمعلمات %) ٤.٨(

مـن األخـوة   %) ١٨.٥(و%) ٢٩.٤(فيتعرض األطفال إلساءة الضرب اإلبـاء  
 األصـدقاء مـن  %) ٥.٥(من األمهـات و %) ٨.٣(ومن األقرباء، و%) ١١.٦(و
وقد أشارت إلى أن غالبيـة عنـف األطفـال     .من المعلمين والمعلمات%) ٣.٤(و

د علـى االعتـداءات الواقعـة    يحدث في المنازل وذلك لعدم استطاعة األطفال الر
بين األطفال سواء كان تصدر من المقر  ك أن هذه اإلساءةوأن األسوأ من ذل ،عليهم

 .األب أو األم أو من يقوم برعايتهم
العامة للحماية االجتماعية التابعة  اإلدارةفي حين تشير التقرير المنشور عن 

لوزارة الشؤون االجتماعية إلي أن عدد ضحايا العنف األسري في المملكة العربية 
حالة وذلك منـذ أن باشـرت    ٢١٣٠هـ بلغ ٢٠/١١/١٤٢٩حتى تاريخ  السعودية
 بإنشائهاة للحماية االجتماعية مهام عملها بعد صدور القرار الوزاري العام اإلدارة

عرضـوا للعنـف   المركز أن عدد الذكور الذين ت أوضحه، وقد هـ١٤٢٥في عام 
ما بين عام  الفترةحالة خالل  ١٨٢٧، بينما بلغ عدد اإلناث حالة ٣٠٣األسري بلغ 

حالة عنـف   ١٤٢هـ ١٤٢٦في عام  لإلدارةـ حيث سجلت ه١٤٢٩هـ و١٤٢٦
 ٤٥٤حالة للـذكور و   ٦٥هـ ١٤٢٧وفي عام  ،لإلناثحالة  ٣٩٨سري للذكور وأ

هـ حتـى  ١٤٢٩وعام  لإلناث ٥٥٥، وحالة للذكور ٥٦هـ ١٤٢٨، وعام لإلناث
 .)١٩: م٢٠٠٨الحربي،( لإلناث ٤٢٠حالة للذكور و ٤٩سجلت  ٢٠/١١تاريخ 

ظاهرة إساءة األطفال ، ويبدو من العرض السابق أن  تلك هي مالمح حجم
هذه الظاهرة أصبحت من الظواهر المرضية العالمية التي استفحلت وازداد خطرها 

 .وضررها



 
 

 
 : Types of Child abuseأنماط اإلساءة معاملة األطفال  -

يتعرض األطفال ألنواع مختلفة من أنماط اإلساءة، وخاصة من قبل القائمين 
عايتهم وتنشئتهم، فمعظم التعريفات والتصنيفات تنص وتتفق علي أن هـذه  على ر

بحيث يحـدث   ،األنماط المختلفة من اإلساءة قد تكون متداخلة ومتشابكة إلي حد ما
وكثير من هذه اإلساءات واإلصابات تبقـى فـي طـي     ،أكثر من نمط علي الطفل

ـ  المع الكتمان وال يتم الكشف عنهـا، ممـا يسـبب مزيـداً مـن      ة ـانـاة النفسي
 ،تصـنيفات إسـاءة األطفـال    تعددتوقد  ). نتنتراال: ت. ب، حسن.(والجسدية

 :التاليعلى النحو صنيفات بشيء من اإليجاز وتعرض الباحثة أهم هذه الت
ــة) أ( ــنفس األمريكي ــم ال ــة عل  American Psychological :تصــنيف جمعي

Assoc,١٩٩٩ 
 .Physical Abuseإساءة المعاملة البدنية  -١
 . Emotional Abuse)العاطفية(إساءة المعاملة االنفعالية  -٢
 .Sexual Abuseاإلساءة الجنسية  -٣
 ).٢٨: م٢٠٠٥سعود، آل.(Neglect  اإلهمال -٤

 

 :Physical Abuseإساءة المعاملة البدنية  )أ
يعد هذا النوع من اإلساءة من أكثر أنواع اإلساءة شـيوعا، وذلـك بسـبب    

الحظة أعراضه الظاهرية ويشكل الوالدان والقائمون على رعاية سهولة اكتشاف وم
. )االنترنـت : ت. ب ،حسن(اء وتنشئة الطفل المصدر الرئيسي في إيقاع هذا اإليذ

ل المقصود ـسلوك التدخ" : اإلساءة البدنية بأنها) ١٧١: م١٩٩٩العيسي،(وعرف 
اية األطفال والـذي  أو عدم التدخل المقصود من قبل الوالدين أو القائمين علي رع

يؤدي إلي حدوث إصابات وجروح جسمية أو يترك أثارا نفسية واجتماعية سـيئة  
علي األطفال تعوق نموهم النفسي واالجتماعي وتؤثر علي شخصيتهم تأثيرا سـلبياً  

 ."بليغاً



 
 

استخدام " : اإلساءة البدنية بأنها) ٢٩٠: م٢٠٠٠،عبد الحميد(في حين عرف 
ذاء الطفل وإحداث الضرر به ، وهي متفاوتة في الشدة وقـد  القوة بالقصد بهدف إي

ترجع اإلساءة الو الدية الجسمية للطفل إلي الضغوط الخارجية التي تسبب نوعاً من 
الضغط النفسي علي الوالدين ويتم التعبير عنه بالعدوان ومن أشكال اإلساءة البدنية 

 ".)خدام أداة أو بدونهاالصفع والركل والحرق والعض والضرب باست(أو الجسمية 
الفعلـي أو   ىاألذهـو  " اإلساءة البدنيـة بأنهـا    Saragaوعرف ساراجا 

البدني أو األلم عنه  ىاألذالمحتمل وقوعه علي الطفل ، أو التهاون في منع حدوث 
فـي حـين   . )٤٦: ٢٠٠٥سعود، آل.("باإلضافة إلي تسميم الطفل المتعمد أو خنقه

أي أذي بـدني  " : أنهـا البدنية ب اإلساءة Kemp & Helferعرفها كيمب وهيلفر 
عمدي يقع علي الطفل نتيجة لسلوك والديه أو القائمين علي رعايته والذي ينتهك به 

 ).٢٧١: ٢٠٠١إسماعيل،.("المعايير االجتماعية المتعلقة بمعاملة الطفل
السلوكيات التـي تتصـف بإسـاءة    ": أنهاب)  ١٨: ٢٠٠٠البدانية،(عرفها و
ـ   " ةـإصابات جسدي" ة وال تحصر بــالجسدية ـالمعامل م أو ـمـن خـالل اللك

د ـوادث وقـالعض أو الحرق أو طريقة أخري تؤذي الطفل ، اإلصابات ليست ح
بالطفل وقد تكون اإلصابة مـن خـالل    األذىصد األب أو ولي األمر إلحاق ال يق

ي حين يري جل ف ."المبالغة في التأديب أو العقاب البدني غير المناسب لعمر الطفل
)Gill, اآلبـاء استخدام قصدي وليس مصادفة للقوة كجزء من تعامل : "نهأ) ١٩٧٠ 

 ).٢٤: م٢٠٠٦،عبد الرحمن.("ىاألذأو من يقوم مقامهما مع الطفل بغرض 
 ،جماع حول تعريف موحد لإلساءة البدنيـة إنه لم يتم التوصل إلي أونالحظ 

ثيراً من الوثائق القضـائية التابعـة   فعلي سبيل المثال نجد في الوقت الحالي أن ك
حديد هـذا  للواليات المحلية في الواليات المتحدة األمريكية تؤكد االختالفات حول ت

، فبعض من الواليات األمريكية يصادق علي التقرير فقط النوع من اإلساءة للطفل
بعض الواليات األخرى تقر التقرير أن في حين  اًفي حالة إثبات وجود أذي ظاهر

 ).٤٧-٤٦: ٢٠٠٥سعود، آل.(في حالة العلم بتعرض الطفل للخطر 



 
 

يتضح من خالل التعاريف السابقة إلي أن هناك ثالث مناحي رئيسـية فـي   
ـ  :م حيث قال١٩٩٥تعريف اإلساءة البدنية وهذا ما أشار إليه إسماعيل  مـن   هأن

 :نية يتضح ثالث مناح وهي كالتاليخالل تعريف اإلساءة البد
بلغة المحصالت أو النواتج التي تفيد في تركيز االنتبـاه علـي    هعرف إذا: أولها -

" : والضرر البدني وتُعرف اإلساءة البدنية من وجهة النظر هذه علي أنها ذىاأل
وفي حالة تبني  .السلوك الذي ينتج عنه أذي وضرر بدني لشخص أخر والطفل

عرضي وغير بدني  ىهذا التعريف سيصنف األطفال الذين أصيبوا بضرر وأذ
 .وضرر بدني عمدي ومقصـود  ىذأمقصود مع هؤالء الضحايا الذين أصيبوا ب

والضرر البدني من  ىاألذوميزة هذا المنحي أن هناك مستويات موضوعية من 
الممكن قياسها، تستخدم كمعايير يستشهد بها في وصف إساءة معاملـة الطفـل   

ولكن من الواضـح   .ىاألدنلحد واستنتاج النية والدوافع التي يمكن تقليلها  إلي ا
ننا في حاجة إلي تعريف أكثر شموالً يتضمن الحدوث العرضي وغير المقصود أ

 .والضرر البدني ىلألذ
هذا المنحي اهتم بأن يتضمن تعريف اإلساءة بمفهوم العمد والقصد وبذلك : ثانيها -

ى أذى ـقأي طفل يتل" :يكون تعريف إساءة معاملة الطفل البدنية أو الجسدية هو
ـ  ـ ـأو جروح بدني مقصود وعمدي كنتيجة لسلوك أو إهم أو القـائم   هال والدي

فعند تبني هذا التعريف الذي يظهر فيه أهمية مفهوم العمـد والقصـد   . "برعايته
 ،سبب صعوبة استخدام القصـد والتعمـد  نه قد يعترض الكثيرين عليه وذلك بإف

ر من المشـكالت فـي هـذا    تسبب الكثيوف فعملية القصد أو العمد أو النية س
ن القصد والعمد أو النية ليست جـزء مـن السـلوك القابـل     وذلك ألالتعريف 
ف والموقف الذي حدثت فيـه  ولكن غالباً يمكن استنتاجها من الظرو ،للمالحظة
وعند الحكم علي نية األفراد لن تكون دقيقاً في الحكـم سـواء كـان    . اإلساءة

وصدق ذلك الحكم علي  ل مشكلة ثباتمتخصصاً أو غير متخصصاً وبهذا ستظ
 .النية قائمة



 
 

أي أذي أو ضـرر بـدني   : "يصف المنحي الثالث اإلساءة البدنيـة بأنهـا  : ثالثاً -
سيوصف علي انه إساءة في موقف واحد أو علي طفل واحد وطبقة اجتماعيـة  

نه إساءة في موقف أخر ومع طفـل  أقد ال يوصف علي  ىاألذونفس . واحدة 
ويتضح من وجهة نظر هذه المنحي أن إسـاءة  . اجتماعية أخرىأخر أو طبقة 

وبهذا يكون المحنـي  . معاملة الطفل سيتغير بتغير الطبقة والخلفية الثقافية للفرد
خذ في اعتباره أن اإلساءة البدنية ليست فقط مجموعه في السلوكيات لكن أالثالث 

ضـرر كنتيجـة   وال ىواألذهي وصف محدد ثقافياً ينطبق علي أنماط السـلوك  
 ).٩٤-٩٣: ١٩٩٥إسماعيل ، .("للحكم االجتماعي من قبل المالحظ

لغير مناسـب  اوعليه فان إساءة المعاملة البدنية تشتمل علي استخدام القوة 
 ،يـا من معنـوالمؤذي للنمو أن كمية اإلصابة البدنية ليست مهمة بقدر ما يرافقه

الناجم عن إساءة المعاملة يبقي لفترة  االنفعالي ىاألذالبدني إال أن  ىاألذوقد يشفي 
ـ ـأطول أن استخدام القوة من األهل ضد األطفال يعكس مزيجاً من معتق ة ـد ملكي

القوة كـأداة للتربيـة وقلـة البـدائل الفعالـة وزيـادة التـوتر االنفعـالي فـي          
 )١٨: ٢٠٠١البدنية،.(األسرة

ى ضرر بـدني  أي طفل يتلق" وفي حين تري الباحثة أن اإلساءة البدنية هي
غير عرضي وعمدي نتيجة سلوك أو إهمال من قبل الوالدين أو القائم علي رعايته 
والذي ينتهك ويتعدى علي المعايير االجتماعية والثقافية المتعلقة بمعاملة األطفـال  
سواء كان ذلك باستخدام سلوك عنيف  وقاسي مما ينـتج عنـه إصـابات بدنيـة     

ة قد يسبب له إعاقة أو وفاة أو جـروح نفسـية   كالحروق أو الضرب باليد أو بأدا
 .كالنبذ والرفض واللوم والشتم الذي يؤدي إلي مشاكل سلوكية في المستقبل

 

  : Emotional Abuse)العاطفية(إساءة المعاملة االنفعالية  )ب
خطر أشكال اإلساءة وأكثرهـا  أعاملة النفسية أو االنفعالية من تُعد إساءة الم

ال تلقي االهتمام ذاتـه   أنهاتمع اإلنساني ومن أصعبها تحديداً ، إال انتشاراً في المج
، وكذلك صعوبة ما يعزى ذلك إلي صعوبة إثبات ذلكالذي تجده اإلساءة البدنية ورب



 
 

بالرغم من عدم وضوح المفهوم وعدم . ريف محدد لمفهوم اإلساءة النفسيةتحديد تع
نفعاليـة إال أن هنـاك بعـض    وجود اتفاق محدد لمفهوم اإلسـاءة النفسـية أو اال  

النمط " :بأنها فعرفت اإلساءة االنفعالية ،المحاوالت  إليجاد تعريف لإلساءة النفسية
السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية 
وهو يشمل الشتم والتحقير والترهيب والعزل واإلذالل والرفض والتدليل المفـرط  

سخرية والنقد الالذع والتجاهل واإلساءة االنفعالية تتجاوز مجرد التطاول اللفظي وال
وتعتبر هجوماً كاسحاً علي النمو العاطفي أو االنفعالي واالجتماعي للطفـل وهـو   

 ).االنترنت: م٢٠٠٤دنان،.("تهديد خطر للصحة النفسية للطفل
فعـال التـي   كل األ" : بأنها) ٢٩٠: م٢٠٠٠، عبد الحميد(في حين عرفها 

ع إلي بعض المتغيرات في شخصـية  تؤذي الطفل علي المستوي النفسي وقد ترج
أو سـبب مشـكالت    ـةاضطرابات نفسية أو عقلية مشكالت مهاري(باء أنفسهم اآل
وقد ترجع اإلساءة االنفعالية إلي الطفل  ،)ماعية أو ظروف بيئية ضاغطة عليهماجت

باء وهـي تشـمل الـرفض    واآل بين األبناءأو إلي التفاعل ) خلل أو إعاقة (نفسه 
وافتقاد المدح والتشجيع والحب واألمن ونقص المودة واأللفـة ونقـص الرعايـة    

 مثـل غلـق  (اب غير البدني وغبر المناسـب  ـالمستمرة أو الحماية الزائدة والعق
 ).وم علي الطفل أو الجلوس في مكان مظلمـة النـغرف

 :هـي  ساءة النفسيةأن اإل ىلإ) Friedrich,et.al(وأشار فردريك وزمالؤه 
مداد الطفل بالعاطفة والمساندة الضرورية لنمـو االنفعـالي والنفسـي    إالفشل في "

وتتضمن أي سلوك يأتي به الوالدان أو القائمون علي رعاية الطفـل   ،واالجتماعي
طالق إويتضمن ذلك  ،ويتعارض مع الصحة النفسية له أو نموه النفسي واالجتماعي

عاء الطفل بأسماء مضحكة ومستخفة أو سخيفة ونقـص الحـب والـدفء    أو استد
اء المسئولية علي الطفل ولومه علي مشكالت الراشدين ـوإلق ،والحنان والطمأنينة

أو الحالة المالية لهم وتنمية أحساس الطفل بالخجل والذنب والمقارنـات السـلبية   
 .)٢٧٢: م٢٠٠١ل،إسماعي.(نهأبالطفل والتقليل من شباآلخرين واالستخفاف 



 
 

ة االنفعالياإلساءة ) ١٩٨٨,Garbarino,et,al(بينما قدم جارباينو وآخرون 
ممارسات الوالدين المستمرة التي تسبب دماراً عنيفاً أو أضرار بالغة لقدرة ": بأنها

الطفل فهي تؤدي إلي حدوث  االضطرابات النفسية و السلوكية الخطيرة وتضعف 
علي تكوين عالقات سوية مع اآلخرين كما أنها تـؤدي   القدرة علي النجاح والقدرة

إلي حدوث تغيرات في تفكير الطفل وشخصيته وبالتالي حدوث تغيير في سـلوكه  
وأشتمل تعريف جارباينو علـي  ) .٤١٥: م٢٠٠٠الطراونة،.(وتفاعله مع اآلخرين

 :ت فيما يليعدة صور لإلساءة النفسية تمثل
 .ف بقيمة الطفل وبشرعية حاجاتهالشخص البالغ يرفض أن يعتر: النبذ -١
يقوم البالغ باعتداء لفظياً عليه ويخلق جواً مـن الخـوف   :الترهيب أو اإلرهاب -٢

يأكل فيها القوي الضـعيف وان   ةويجعله يعتقد أن العالم معاد له وليس إال غاب
اآلخرين أشرار أو تهديد الطفل وإرهابه عندما يرتكب خطا ما بتهديده بالسالح 

 .أو القتل 

من يقوم البالغ بعزل الطفل عن اكتساب الخبرات الطبيعية واالجتماعية : العزل -٣
ي شئون العائلة وأنشـطتها  قران أو المشاركة فخالل االختالط بالمجتمع أو األ

ه يجب أن يحترس من اآلخرين وال يخـالطهم  ـل بأنـار الطفـشعإاليومية، و
 .وحبسه من االختالط باآلخرين في حجرته

تجاهل وجوده أمـام  يشتمل علي عدم مناداة الطفل باسمه ونعته أو و: التجاهل -٤
 .داء أي مشاعر اتجاههباآلخرين وعدم إ

أشياء خاطئـة   هالطفل المعلومة الصادقة وتعليم يشمل عدم إعطاء :االنحراف -٥
وتشويش مفاهيمه فـي   كارهأفتأثير علي ل، وذلك لنعن الناس والمجتمع والكو

م األشياء الحسنة علي أنها قبيحة والقبيحة علي أنها حيث تعل ،الحكم في األشياء
حسنة، ويجعل الطفل غير اجتماعي ويحفزه لالندماج في سـلوكيات مضـادة   
للمجتمع ويعزز ذلـك فـي نفسـه ويجعلـه غيـر الئـق ألداء الخبـرات        

 .)٢٣: م٢٠٠١عسيري،.(االجتماعية



 
 

وأشكاال متباينة ى أن اإلساءة االنفعالية أو النفسية تتخذ صوراً ناك من يروه
م ١٩٨٨قد تكون في المضمون متشابهه مع تلك التي حددها جاربـاينو وآخـرون   

 :ويمكن إجمالها علي النحو التالي
فقد  ،يؤدي بهما لالنحراف والجنوح ويدفعهما للعدوان :الرفض الوالدين للطفل -١

أكدت الدراسات أن العصابيين أصبحوا كذلك ألنهم عاشوا صراعات أسـرية  
ويتـرك  ). ٤٢: م٢٠٠٠الموسـوي، وياسين ( هم تعرضوا لرفض والديكما أن

عدم الشعور بـاألمن، الشـعور    :الرفض أثارها في نمو شخصية الطفل منها
، الشعور العدائي وعدم القـدرة  لة جذب انتباه اآلخرين، السلبية، محاوبالوحدة

 ).٩٤: م٢٠٠٤الظاهر،.(علي تبادل العواطف
ن نبذا صريحا أو مضمراً بالقول أو الفعل ويتمثل سواء كا: نبذ الوالدين للطفل -٢

النبذ في كراهية الطفل أو التنكر له أو إهماله أو اإلسراف في تهديده وعقابه أو 
 السخرية منه أو إيثار أخوانه عليه أو طرده من البيت كل هذا يفقده الشـعور 

 ).٥١١:ت. براجح، .(باألمن ويؤصل فيه العدوانية
قد يتجاوز أثرها السلبي أسلوب إلحاق : قبل الوالدين للطفلالحماية الزائدة من  -٣

النفسي ومن ثم فان الحماية الزائدة تعتبر إساءة نفسية يمكـن أن تقـود    ىاألذ
 .الطفل إلي االضطرابات السلوكية وتشويه بنائه النفسي

فخلو حياته من الحب والحنان والطمأنينـة   : عدم إشباع حاجات الطفل النفسية -٤
ا تربيتـه  عرقل مسيرة الطفل فمن حق الطفل علي أبوية أن يحسـن يمكن أن ي

 .)٤٢: ٢٠٠٠الموسوي،وياسين .(ويحسنا تسميته
ن بعض األمهات يمارسن إهمال الطفل منذ فترة الحمل حيـث  إ :إهمال الطفل -٥

، وهذا السلوك ال يعتبر إساءة لنفسـها  مالها لصحتها وعدم مراجعة الطبيبإه
وإهمال األم للطفل قد يأخذ عدة  ،ي مرحلته الجنينيةفحسب وإنما إساءة للطفل ف

وعدم االهتمـام   ،همال الطفل في ملبسه ومأكله ومشربإه :صور وأشكال منها
وعـدم   ،برغباتهم وحاجاتهم الضرورية الفسيولوجية والنفسية وإشباع دوافعه

وإهماله أيضا فـي التعلـيم    ،تعزيز السلوكيات المرغوبة التي يقوم بها الطفل



 
 

ن ذلك كله قد يخلق عند األطفال شعور بالـذنب والقلـق   إ .لصحة والمرضوا
ل إلي االنحراف مـن خـالل   ـوعدم االنتماء لألسرة مما يفتح أفاق أمام الطف

ـ   ذ شـكال مـن أشـكال العـدوان     ـالرفض الداخلي لهذه المعاملة التـي تأخ
 .)٤٣-٤٢: ٢٠٠٠ياسين ، الموسوي ، ٩٤: ٢٠٠٤الظاهر،(

 أربعة أشكال إلساءة Garbar & Gilliamرينو وجليام في حين حدد جاربا
 :المعاملة االنفعالية للطفل وهي

ـ (معاقبة السلوك االيجابي واإلجرائي : المبدأ األول -١ ة ـمثل االبتسامة أو الحرك
 .الخ... أو النطق 

تعزيز وعدم تشجيع وخذالن الطفل من االلتصاق االنفعالي بعـد  : المبدأ الثاني -٢
 .فعاليةإساءة معاملة ان

 .معاقبة سلوك تقدير الذات بعد إساءة معاملة انفعالية: المبدأ الثالث -٣
معاقبة مهارات السلوك بين الشخص في بيئـات غيـر األسـرة    : المبدأ الرابع -٤

 .)١٨: م٢٠٠١البداينة،.(كالمدرسة بعد إساءة المعاملة االنفعالية
، وعلي يةفعالإلي عدم وجود اتفاق حول مفهوم اإلساءة االن ةاإلشاروتجدر 

إال أنه يقـع  الرغم من االختالف حول تحديد مفهوم دقيق لمصطلح اإلساءة النفسية 
م في القانون الفيدرالي ١٩٧٤العقلي وذلك في عام  ىاألذبتحت التصنيف الخاص 

، وبما انه اختلفت التسميات حول مفهوم هذا النوع لوقاية والعالج من إيذاء األطفالل
يطلق عليها اإلساءة النفسية أو اإليذاء العـاطفي أو اإليـذاء    من اإلساءة فنهاك من

النفسي أو إساءة المعاملة العاطفية وستطلق الدراسة الحالية المسمي إساءة المعاملة 
وقد بين أن السرد االنضباطي الخاص بـالمركز   .)٦٥: ٢٠٠٥سعود، آل.(النفسية

ديد من التعريفـات التـي   م قدم الع١٩٧٨الوطني عن إساءة معاملة الطفل وإهماله 
وعلي ذلك فقد لـوحظ أن   ،اندمجت بهدف الفحص الدقيق لحدوث أي إساءة للطفل

حيث أن إسـاءة   :هذا المركز فرق بين إساءة المعاملة االنفعالية واإلهمال االنفعالي
أما اإلهمال  ،المعاملة االنفعالية تشمل الهجوم واالعتداء والتهديد اللفظي والعاطفي



 
 

ي فيشمل التربية والعاطفة غير الكافية والسلوك السيئ التكيـف كالتقصـير   االنفعال
 )٢٠-p٤,١٩٨٨, Garbarino,et al.(والرفض في تقديم العناية األساسية

سلوك  أي: ءة النفسية للطفل في هذه الدراسةوعليه فإن الباحثة تقصد باإلسا
ين المحيطين بالطفل حد الوالدين أو كليهما أو اآلخرأأو عمل متعمد يصدر من قبل 

حد أو كل األطفال في األسرة ويتسبب في إحـداث  أو من غرباء عن الطفل تجاه أ
تباع األساليب المسـببة  إوذلك ب ،النفسي للطفل ىواألذأي نوع من أنواع الضرر 

لماً نفسياً للطفل كالسخرية منه أو إهماله أو نبذه أو تهديده أو تخويفـه أو توجيـه   أ
أو  يئة أو التفرقة بينـه وبـين إخوانـه   له أو معاملته معاملة س العبارات الجارحة

حرمانه من العطف والمحبة والطمأنينة واألمن والحنان إلي غير ذلك من أعمـال  
 .يمكن أن يترتب عليها إحداث أذي نفسي للطفل كنتيجة لها

 

 :Sexual Abuseاإلساءة الجنسية  )ج
 Brownوبراون   Bratmanن يعزى االهتمام بهذا المفهوم لكل من براتما

مألوف لثقافة مجتمع ويقصد به تعرض الطفل ألي تنبيه جسمي غير . م١٩٧٧سنة 
في حـين تعـرف اإلسـاءة     ).٤٣: م٢٠٠٠سوي ، الموو ياسين.(الطفل وأسرته

ري، أو حيلي أو متالعب مـع  ـقس الـأي اتص"  :الجنسية للطفل بشكل عام بأنها
ـ ـناً بغرض تحقيه سـر منـكبأ، من خالل شخص لـطف اع الجنسـي  ـق اإلشب

ـ " :اـا تعرف بأنهـكم ."للشخص األكبر سناً ـ  ـاالستغ ي أو ـالل الجنسـي الفعل
 .)٤٨: ٢٠٠٥سعود، آل( ."المحتمل للطفل أو المراهق

خبرة جنسية غيـر  "  :فعرفه اإلساءة الجنسية بأنها Finkelhorما فينكلور أ
وم به من ـاالتصال الجنسي الذي يقمرغوبة مع الطفل تتراوح بين المداعبة وحتى 

دنـان،  (كما اتفق كل مـن  . )٤١٦: ٢٠٠٠الطراونة،(". لـهو اكبر سنا من الطف
علي تعريف اإلسـاءة الجنسـية   )  االنترنت :م٢٠٠٣الجلبي، االنترنت، :م٢٠٠٤
استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهـق، وهـي تشـمل    " : بأنها

شاط أو سلوك جنسي ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفل تعريض الطفل ألي ن
 . “من قبيل مالمسته أو حمله على مالمسة المتحرش جنسياً



 
 

وتشير الجمعية الطبية األمريكية علي أن إساءة المعاملة الجنسـية للطفـل   
االنغماس سلوكيات جنسية مع الطفل حيث أن الطفل غير مستعد نهائيـاً وال  " بأنها

وتتصف إساءة المعاملـة الجنسـية بالخـداع    " اء الموافقة علي ذلك يستطيع إعط
كما عرفت اإلساءة الجنسـية   ).٢١: ٢٠٠١البداينة، .( واستخدام القوة أو اإلجبار

ة جنسية ال يفهمون معناها من قبل أفـراد  ـاستخدام األطفال في أنشط" :علي أنها
ولعل األمر يصبح ). االنترنت: ت. بحسن، (يكبرون الضحية في أغلب الحاالت 

أكثر تعقيدا وبشاعة حين يكون الجاني أحد الوالدين أو فرداً من أفراد األسرة، وهنا 
يكون لهذه اإلساءة أثرها النفسي واالنفعالي السلبي على الطفل، ويمكن أن ترافقـه  

وتشمل إسـاءة المعاملـة   . النفسي في فترات حياته المختلفة أعراض االضطراب
ال جنسية مع الطفل بحيث ال تكون لديـة القـدرة علـي أعطـاء     الجنسية أي أعم

الموافقة عليها، باإلضافة إلي أي اتصال أو احتكاك جنسي بالطفل يتم القيام به من 
خالل استخدام العنف أو التخويف من قبل المعتدي دون األخذ بعين االعتبار عمر 

عه أو أن الطفـل يفهـم   المشترك بهذه العملية ودون االهتمام ما إذا كان هناك خد
 .)٦٧: ٢٠٠٥سعود، آل.(الطبيعة الجنسية
أي عمل أو سلوك صادر من قبل : اإلساءة الجنسية في هذه الدراسةويقصد ب

طين بالطفل أو من غرباء عن الطفل، تجاه حد الوالدين أو كليهما أو اآلخرين المحيأ
جنسية لـديهم  حد أو كل األطفال في األسرة بغرض تحقيق أو إشباع أي رغبات أ

ـ   .بهذا السلوك هإيذائعن طريق استغالل الطفل أو  إلـي   ت الباحثـة ولقـد تطرق
بصلة إلـي هـذه    تاإلساءة الجنسية بالرغم من أن الدراسة الحالية ال تمموضوع 

اإلساءة ولكن القصد منها هو اإلشارة إلي إساءة معاملة الطفل جنسيا حتى تكمـن  
والقصد من ذلك فتح  ،من بينها اإلساءة الجنسيةصورة إساءة معاملة األطفال والتي 

اتت تظهر في األفاق بشـكل   المجال أمام الباحثين لدراسة مثل هذه الظاهرة والتي ب
 .ملحوظ

 

 :Neglectاإلهمال  )د



 
 

ـ إلى  )١٩٩٧,Rosenberg( أشار روسنبرج ال األطفـال  ـإن مشكلة إهم
، اإال أنها لم تحظ باألهمية ذاته البدنية، بالرغم أنها ال تقل أهمية عن مشكلة اإلساءة

، والمنظمات حيث االهتمام الرسمي، فالمحاكم ، أم منسواء من حيث البحث العلمي
المتعلقـة باإلسـاءة   الخاصة بحقوق الطفل غالباً ما تصب اهتمامها علي القضـايا  

 أو الجوانب النفسية ال تشغل حيـزاً  همالاإلالبدنية للطفل، بينما القضايا المتعلقة ب
ل وقد يعزي ذلك إلي أن العديد من الدراسات أثبتت أن اإلهما ،كبيراً من اهتماماتها

، فهناك العديد من األطفال الذين واجهوا بعـض  ال يقود بالضرورة إلي االنحراف
ن يعيشـوا  أم استطاعوا أن يتغلبوا علي ذلك وأنواع اإلهمال أثناء طفولتهم إال أنه

 .)١٤-١٣: م٢٠٠١،عسيري. (حياة طبيعية فيما بعد
، والعوامـل  إلهمال بناء علي الثقافة السـائدة جل هذا يختلف تعريف اأمن 

عة المجتمع المحلي الـذي  االقتصادية والسياسية والقيم االجتماعية واألخالقية وطبي
، ويختلف المتخصصون في هذا المجال كاألخصائيين االجتماعيين فـي  يحدث فيه

وغيـرهم حـول    ي الرعاية الصحية والقضاةالخدمات المباشرة والمتخصصين ف
ويقترح البعض دراسة عدة عوامل كالعوامل الشخصية والخلقية . تحديد هذا المفهوم

ومتغيرات نسق األسرة والحالة االجتماعية واالقتصادية لها، حتى يمكن التوصـل  
 )٤٤-٤٣: م٢٠٠٥سعود، آل.(إلي صياغة لهذا المفهوم 

أشكال الفشل في تـامين حاجـات الطفـل     شكل من" :ويعرف اإلهمال بأنه
 اإلهمال ال يعتبر إساءة معاملة للطفل ولكن التكرار هو بدون شك إساءةواألساسية 
أن إلـى  ) ٢٩: م٢٠٠٠ ،عبـد الحميـد  ( ويشير). االنترنت ،أبو سعدة.("المعاملة

تعريف اإلهمال في الواقع أمر بالغ الصعوبة لتداخل السلوكيات التي تعبـر عـن   
ة كاإلسـاءة  إلهمال مع السلوكيات التي تنتمي تحت أنواع أخرى من اإلساءدرجة ا

غياب السلوك الذي ينبغي أن " : بأنه عرفه، ومع ذلك يمكن أن نالنفسية أو الوجدانية
وفي هذه الحالة الوالدان ال يؤذون الطفل جسمياً  ،األبناءيكون استجابة الحتياجات 

ته ويهملون مشاعره وأهدافـه وحاجاتـه ومـن    أو لفظياً ولكن ال يلبون له احتياجا
أشكاله الهجر والتخلي عن الطفل وإهمال طعامه ونقص الدفء ونقص المالبـس  



 
 

المناسبة والظروف المنزلية غير الصحية وعدم حمايته من األخطـار ، ونقـص   
 ."ااألشراف المناسب لعمره واإلخفاق في رعايته مدرسي

اإلهمال الدائم أو المتقطـع  " :بأنهاإلهمال  Saragaفي حين تعرف ساراجا 
للطفل أو القصور في حمايته من أي نوع من أنواع الخطر الذي قد يتعـرض لـه   
باإلضافة إلي تعرضه للبرد أو الجوع ، أو القصور في توفير الرعاية الالزمة له، 

عدة أنـواع   (Kadushin١٩٨٨) وحدد كادشن. "والخاصة بصحة الطفل أو نموه
، أو يات أو اإلشراف غير المالئم عليـه ان الطفل من الضرورمن اإلهمال كحرم

اإلهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له أو القصور في حمايته مـن التعـرض   
 ).٤٤: ٢٠٠٥سعود، آل( .إلصابات الحوادث وغيرها من أنواع اإلهمال األخرى

ـ ) ٢٧١: ٢٠٠١، إسـماعيل (أما  ـ ـفيع ـ ـرف اإلهم ـ : "هـال بأن ل ـفش
أو القائمين علي رعايته في إمداده بالحاجات األساسية كالطعام والمـاء  ن ـالوالدي

ـ " :هـال بأنـرف اإلهمـبينما ع. الج ـوالحماية والملبس والع ر فـي  ـالتقصي
ة أو الغذاء الالزم أو عدم توافر الرعاية الجسدية المالئمة ـ، أو الرعايح الحبـمن

المالئم عليه مما قد يعرضه  ل طبيعي أو اإلشراف غيرـلنمو الطفل وتطوره بشك
 ).١٩٩٧.٢,Meadow:١٩٩٧.٣٠,Skuse.(ألي نوع من أنواع الخطر

أن اإلهمال بالنسـبة للطفـل اكبـر مهـدد     ) ١٩: م٢٠٠١،ةاينالبد(ويري 
عدم إقبال الطفل علـي  (اجتماعي في إساءة المعاملة وقد يؤدي اإلهمال إلي الوفاة

الفشل في تـأمين حاجـات الطفـل    يوصف إهمال الطفل ب) الطعام نتيجة لإلهمال
 .أو تربوياً) عاطفياً( أو انفعالياً) جسدياً(األساسية ويمكن أن يكون اإلهمال الفيزيقي 

قد يختلف التركيز علي جوانب اإلهمال للطفل وفقـاً لحقـل التخصـص    و
فالطبيب الشرعي يركز علي اإلصابات الفيزيقية للطفل واألخصـائي االجتمـاعي   

العاطفية الالحقة التي تصيب الضحية بينما يركز القاضي علـي  يركز علي اآلثار 
التعريف القانوني لسلوك التعدي في حين يأخذ علماء االجتماع منحني عامـاً بـان   
اإلســاءة واإلهمــال يشــمل أي شــي يحــول دون النمــو الكامــل       

ــارينو وآخــرون .)٦.p,١٩٨٩,Dorne.(للطفــل  Garbarino,et( وأشــار جارب



 
 

al,صـطلح األول يـتم   فالم ،فرق بين إساءة المعاملة واإلهمـال  ن هناكأ) ١٩٨٨
نه يشمل أفعاال مباشرة من جانب الوالدين أو احدهما التي تهاجم أتحديده عادة علي 

، أما المصـطلح الثانيـة   سية والعاطفية والجنسية والجسديةالطفل من النواحي النف
ساسـية لالحتياجـات   فيستخدم بشكل نموذجي ليشمل الفشل في تقديم الكفايـة األ 

 . الضرورية وارتكاب األخطاء والالمباالة
عـدم إشـباع الوالـدين أو    : هوم إهمال الطفل في هذه الدراسةويقصد بمف

القائمين علي رعايته لحاجاته األساسية وإشرافهما غير الوافي عليه وغير المالئـم  
الـدين أو  نتيجة لتصـرفات الو  ىاألذله مما يؤدي إلي إصابة الطفل بالضرر أو 
ـ وتتفق الباحثة مـع البد . المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة  )م٢٠٠١( ةاين

بر مهدد اجتماعي والذي يؤدي إلي وفاة الطفـل نتيجـة   أكأن اإلهمال  :عندما قال
 .الفشل  في تامين الحاجات األساسية الطفل

 
 
 :أشكال اإلهمال -

الصـحة العقليـة   بفضل جهود المتخصصين خاصة في المجال الطبـي و 
وهنـاك   ،شكال أخري لإلهمالعدة تصنيفات ألوالمشرعين القانونيين فقد تم تحديد 

: ٢٠٠١، إسماعيل ٢٠: ٢٠٠١ة،اينالبد(غلب المهتمين بإهمال األطفال أاتفاق بين 
 :أشكال لإلهمال وهي كالتالي ةثالثعلي أن هناك ) ٦٣: ٢٠٠٥سعود، آل ،٢٧١
 :Physical Neglectاإلهمال البدني  -١

لخطر الذي من الممكن أن أو ا ىاألذويشمل التقصير في حماية الطفل من 
، وكذلك التقصير في توفير الحاجات البدنية األساسية له، باإلضافة إلي يتعرض له

، وعدم تقديم الخدمات الطبية العاجلة إما برفض العناية اليومية. مايتهالتقصير في ح
، وترك الطفل بال عناية لفترة طويلـة  الوالدين اف غير الكافي منوالهجر واإلشر

من الوقت وترك الطفل الصغير في المنزل بمفردة ليكون مسئوال عن أخوه اصغر 
منه أو طرد الصغير من المنزل وعدم السماح له بالعودة، أو عدم تزويـد الطفـل   



 
 

، ٢٧٢: م٢٠٠١إسـماعيل، . (بالغذاء المناسب أو المالبس المالئمـة الكافيـة لـه   
 ).٦٣: م٢٠٠٥سعود، آل ،٤١٥: م٢٠٠٠طراونة،ال
 :Educational Neglectاإلهمال التربوي  -٢

ه متى ـم لـيمكن تحديده في تقصير ولي أمر الطفل في توفير فرض التعلي
ما كان ذلك متاحاً، فيتضمن حرمان الطفل من التعليم والفشل فـي وضـعه فـي    

اء الواجبات المدرسية أو الغياب مدرسة مناسبة لعمره ، والسماح له بالتهرب من أد
. يـة  عن المدرسة مـن دون سـبب أو عـذر وعـدم تلبيـة احتياجاتـه التعليم      

 ).٦٤: م٢٠٠٥سعود، آل ،٤١٥: م٢٠٠٠الطراونة،، ٢٧٢: م٢٠٠١إسماعيل،(
 :Emotional Neglect )الوجداني( اإلهمال االنفعالي -٣

إشـباع حاجـات    ويشمل الفشل في تزويد الطفل بالرعاية النفسية أو عـدم 
الطفل العاطفية الضرورية مثل الحاجة للحب واألمن والتقدير وتعـريض الطفـل   
للمواقف العاطفية السلبية مثل السماح الطفل بمشاهدة المشادات والمشاجرات بـين  
 الوالدين وتشجيع الطفل علي ارتكاب السلوك الجائح مثل السماح للطفـل بتعـاطي  

مين الدعم العـاطفي الـذي يحتاجـه ونقـص     أتالمخدرات والكحول أو الفشل في 
وعدم القول للطفل أنا احبك، ونقـص الثنـاء واإلطـراء    ) العناق(العاطفة البدنية 

البد مـن التفرقـة بـين    نه ألمهم في هذا السياق اإلشارة إلي والتدعيم االيجابي وا
ـ     مدعتاإلهمال الم ـ  ـوفشل الوالـدين أو القـائمين علـي رعايت ده ـه فـي تزوي
 )٢٧٢: ٢٠٠١إسماعيل،.(اة بسبب الفقر أو األعراف الثقافيةـات الحيـبضروري

م استناداً علي تعريـف  ١٩٨٧في عام  Brassardفي حين عرف براسارد
التفاعل غير الفعـال  "الجمعية اإلنسانية األمريكية التي وصفت اإلهمال النفسي بأنه 
وقد .ربيته أو نفسيته أو العدواني مع حاجات الطفل العاطفية أو رفاهيته الخاصة بت

طلح في بحثهما مص Erickson & Egelandاستخدم كل من اريكسون وايجالند  
وذلك لو صف الوالدين اللذين يهمـالن أطفالهمـا    "عدم إشباع الحاجات العاطفية"

باعتبار ذلك إشارة إلي وجود خطر علي األطفال في ظل هذه األسرة وخاصة إذا 
 ،كاء أو من النوع الذين يطلبـون الحنـان والراحـة   كان هؤالء األطفال كثيري الب



 
 

وتوصل الباحثان إلي أن هذا النوع الدقيق من اإلهمال له آثار طويلة المـدى قـد   
 .)٦٣: ٢٠٠٥سعود، آل.(تظهر علي ضحايا هذا النوع من اإلساءة

أو النظر  ويتمثل اإلهمال النفسي والتربوي في عدم االهتمام بمشاعر الطفل،
، حيث تبرز هذه الظاهرة في العالم العربـي  له مشاعره يسمخلوق ل إليه علي انه

، وتبرز بشكل خاص لدي األسر الكبيرة ل واضح لدي شرائح اجتماعية عديدةبشك
العدد حيث ال يعطي الطفل اهتماماً خاصاً بل انه غالبا ما يكون رقماً في منظومـة  

ونظـراً لكثـرة    .ا خاصاًل عن شئونه الخاصة أو يوجه له اهتمامأال يساألسرة قد 
ـ إعدد األطفال في األسرة العربية ف دي ـن هذه المشكلة تبرز بشكل واضح ربما ل

وقد تمتد مشكلة اإلهمال األسري إلـي مراحـل    ،س بها من المجتمعأشريحة ال ب
الحقة حيث يترك األطفال في العديد من اإلحياء في الشوارع يلعبـون ويعبثـون   

جعلهم عرضة لالنحراف وسوء السـلوك إضـافة إلـي    ويسيئون إلي المارة مما ي
التأخر الدراسي نظرا لعدم أداء الواجبات المدرسية ناهيك عـن سـوء النظافـة    
الشخصية هذه الصورة النمطية ألطفال الشوارع في عالمنا العربي تعطي انطباعا 
مؤلما لواقـع الطفـل العربـي المعاصـر وعالمـات اسـتفهام كبيـرة حـول         

 )١٤-١٣: م٢٠٠١،عسيري.(مستقبله
 ن البالغون غير قادرين أن يقدمواويشمل حدوث اإلهمال العاطفي عندما يكو

  .التنشئة السليمة والحماية الالزمة للطفل في مراحل نموه المتعددة
 :اإلهمال الطبي -٤

يعود ذلك إلي تقصير من يقوم برعاية الطفل في توفير العالج الطبي الالزم 
ة الطبيب للدواء ـاء أو وصفـصير في توفير متطلبات الشفله ، باإلضافة إلي التق

لك أي متطلبات أخري في حاالت مرض العمليات الجراحية الالزمة وكذ أو إجراء
ل خطورة عن اإلساءة البدنية حيث أنه ال يق. لطفل أو حدوث إصابات خطيرة لديةا

يسـتطيع  في حـين أن الطفـل ال    ،نه قد يعرض حياته للخطر وربما للوفاةأحيث 
بة إثبات حـاالت  لصعو علي العالج المناسب بمفردة ونظراًالشكوى أو الحصول 
نه يصعب التنبؤ بحجم الظاهرة التي ربما تمثل مشكلة كبيرة في إاإلهمال الصحية ف



 
 

فإذا كانت هناك العديد من الدراسات التي تناولت اإلهمال الصحي . عالمنا العربي
ستوي العالي من التوثيق العلمي تـري أن هـذه   لألطفال في بعض البلدان ذات الم

المشكلة من المشكالت المستترة التي يصعب قياسها أو حصرها نظراً لعدم كفـاءة  
ـ ن الوإف ،التقارير الرسمية أو الطبية التي تشير إليها في تلك المجتمعات فـي   عض

 ومن هذه الدراسات دراسـة كـل مـن   . شد استتاراًأالعالم العربي أكثر غموضاً و
نه بالرغم من أالتي بينت ) (١٩٩٦,H.Dubowitz,& MBlackدزدوبيتزوم بالك 

أن بعض التقارير الرسمية تشير إلي أن عدد األطفال الذين تعرضوا ألحد أنـواع  
 )٥٠٧٧٠٠(اإلهمال الصحي في الواليات المتحدة خالل عام واحد يقدر بحـوالي  

ـ ، )٢٨٥٩٠٠(تعرضوا لإلهمال الجسمي  تلقـي  كلة ال تـزال ال  إال أن هذه المش
تبرز مشكلة اإلهمال الصحي  حيث، في العالم العربينصيبها من االهتمام الرسمي 

كواحدة من المشكالت الهامة التي لم تحظ بنصيب وافر من االستقصـاء العلمـي   
بالرغم من وضوح المشكلة من الناحيتين الثقافية والصـحية حيـث تمـوت أالف    

المناطق القروية والبدوية في الوطن العربـي نتيجـة   األطفال يوميا في العديد من 
 ).١٤-١٣: م٢٠٠١عسيري،(اإلهمال الصحي بمختلف أشكاله 

 :إهمال الصحة العقلية -٥
، ولكنه يرتبط برفض من يقوم برعايـة الطفـل   وهو مشابه للمفهوم السابق

 لالستجابة لنصائح الطبيب الخاصة ببعض اإلجراءات العالجية في حاالت األطفال
وفي بعـض الدراسـات    .الذين يكون لديهم اضطرابات نفسية أو سلوكية خطيرة

ة الدراسة عزيت إلي ـاة في عينـتبين أن نصف حاالت الوف Downingكدراسة 
ـ  ـن اإلهمـإاإلهمال األسري للطفل وبالنسبة للطفل ف ل النفسـي  ـال يعنـي الفع

فشل األهل في تقديم والجسدي عندما ترفض األساسيات الخاصة بالحياة وهي تعني 
ـ واقعي للطفل وهي تولد لدي الطفل التوجيه ال ـ ـمشاعر ع ة لألهـل  ـدم األهمي

 ).٢٠: م٢٠٠١ ،البدانية(ولآلخرين 
مما تقدم من تعريفات ألنماط وأشكال إساءة معاملة األطفال يتضح أن هـذه  

ـ  أة الطفل تباينت واختلفت وتعـددت و األنماط المتعددة لإلساءة معامل د نـه ال يوج



 
 

االجتماعي السياق إلى وهذا يرجع  ،تعريف موحد وشامل ألي نمط من هذه األنماط
وتبعـاً   ،ر المرجعية الخاصة بسلوك التعدي أو اإلسـاءة طوالزماني والمكاني واأل

لذلك فقد تباينت وتعددت التعريفات وفقاً للمنحي الذي يسـتخدمه البـاحثون فـي    
ـ ـاءة معاملـاط  إسـدراستهم حول تفسير أي نمط من أنم ـ ـة الطف واء ـل س

 .أو اإلساءة الجنسيةاإلساءة البدنية أو االنفعالية أو اإلهمال 
ـ أإلي  ومن المهم في هذا السياق اإلشارة ال إسـاءة  ـنه بالرغم من أن أشك

معاملة الطفل السالفة الذكر قد يحدث كل منها بصورة منفصلة عن بقية األشـكال  
بمعني عنـدما يتعـرض    ،ةـعا في صورة مركبغير أنها غالبا ما تتحد م ىاألخر

الطفل اإلساءة بدنية كالضرب أو الحرق أو العض هذه اإلساءة هي في حد ذاتهـا  
ان الطفل صغيرا ـسواء أك اًـة أيضـا إساءة نفسيـة فقط وإنمـليست إساءة بدني

 ).٢٧٣: ٢٠٠١إسماعيل ،.(أو كبيرا 
 
 :إساءة معاملة األطفال ومظاهر مؤشرات -

الدارسون في التخصصات المختلفة في تحديد مظـاهر ومؤشـرات    اختلف
ن هناك مـن يـري أن   إالطفل لإلساءة ، ولكن بشكل عام فواحدة وثابتة لتعرض 

األطفال المتعرضين لإلساءة يميلون إلي أن يكونوا معرضين لممارسة سـلوكيات  
ليس لـديها  عدوانية تجاه اآلخرين بصوره أكثر من األطفال الذين ينتمون إلي اسر 

وقد يظهر لدي األطفال الذين يتعرضون لإلساءة في أسرهم مشـكالت  . مشكالت 
ور أو االكتئاب ـات النوم أو انقباض الشعـذاتية كثيرة كحاالت القلق أو اضطراب

 .)٣٦ :١٩٩٨ ,Toscano .(أو عدم األمن النفسي 
مجموعـه مـن      Brissett & Chapmanولقد حد بريست و شـابمان  

اءة البدنية أو النفسية ـان تعرض الطفل لإلسـت العامة التي تدل علي إمكالمؤشرا
خمسة أبعاد أساسية وهي  ، وتتخلص أهم هذه المؤشرات التي تقع ضمنأو الجنسية
  :كالتالي

 :مدي وجود عنف في سلوك الطفل -١



 
 

مـال  االتجاه إلي استخدام أسلوب العنف والجنس في طريقـة الكتابـة ، واألع   -
 .، وأسلوب اللعب، واللغة المستخدمةالمدرسية 

 .خدام العنف تجاه األطفال الصغاراست -

 .افتعال المشكالت مع اآلخرين -
 :مدي ظهور سلوك شاذ لدي الطفل -٢
 .السلوك غير المنضبط -

 .تصنع أتباع األسلوب المطيع بشكل كبير عند التعامل مع اآلخرين -
 .انحراف الكذب -

 .خوف شديدرفض التعرض للمس من قبل شخص بالغ ب -
 . الخوف من البقاء وحيداً في نفس المكان مع شخص بالغ  -

 .ن دورات المياه وأماكن االستحمامالخوف م -
 .اضطراب النوم -

 .التبول الالإرادي -
 .السلوك المتردد -

 ).حسب التشخيص اإلكلينيكي له(تئاب اإلصابة باالك -
 .نفصاميإلااالضطراب  -

 . Self- Mutilationتشويه النفس  -
ي مـن الممكـن أن   جود سلوك جنسي لدي الطفل مرتبط باإلساءة التمدي و -٣

 :يكون قد تعرض له
 .محاوالت االحتيال الجنسي علي األطفال الصغار -

 .ت الجنسية العلنية تجاه البالغينالتصرفا -
التلميح حول األنشطة الجنسية للبالغين غير المالئمة للمستوي العمري ومستوي  -

 .نمو الطفل
 :عرض الطفل لإلساءةالمرتبطة بإمكانية ت األخرىعوامل المؤشرات وال -٤
 .محاولة االنتحار أو تخيله -



 
 

 ).جسدية نفسية(اإلصابة باألمراض السيكوسوماتية  -

 .إيذاء النفس باستخدام المخدرات أو الكحول -
 .تخلف الطفل دراسياً وإهماله لواجبات المدرسة -

 .صعوبة التركيز في المدرسة -
 .نشطة البدنية أو االستجماميةاأل االبتعاد عن ممارسة -

 .الهروب -
 .الجنوح -

 .التأخر في النمو -
 .األمراض المزمنة -

 .مشكالت التغذية -
 
ة من ممارسة اإلساءة علـي  مدي وجود سلوكيات لدي الوالدين تمثل خطور -٥

 :الطفل
، كقدرته علي التـدرب  الواقعية إلمكانات الطفل وقدراتهتوقعات الوالدين غير  -

 .امحمعلي استخدام ال

 .العالج الطبي النفسي أو العقلي ألحد الوالدين أو كليهما  -
 .حد الوالدين أو كليهما للنفسأإيذاء  -

 .مدي وجود عنف داخل منزل األسرة -
فال يدل علي حد األطأد كل هذه المؤشرات أو بعضها لدي ن وجوإوبذلك ف

 . (٣٦٦-٣٥٥ ,١٩٩٥ , Brissett - Chapman) إمكان تعرضه لإلساءة
بعض المظاهر  Decalmer & Glendenning جد ديكالمر وجلندننكما حد

أو المؤشرات األخرى الدالة علي تعرض الطفل لإلساءة وتتحدد بناء علي تصنيفها 
 :من خالص أربعة أشكال رئيسة لإلساءة هي كما يلي

 .ةمظاهر اإلساءة البدني -١
 .ةمظاهر اإلساءة النفسي -٢



 
 

 .ةمظاهر اإلساءة الجنسي -٣
 .٤١-٣٩ ,١٩٩٤ ,Decalmer & Glendenning).( هر اإلهمال مظا-٤

وقد يكون من المفيد للبحث تحديد هذه المؤشرات المعبـرة عـن إمكانيـة    
 .تعرض الطفل لإلساءة بما يساعد علي القيام بالتدخل المالئم مع هذه اإلساءة 

 :مظاهر اإلساءة البدنية -١
دنية حسب قوتـه ومكـان   تختلف أعراض مظاهرة لالعتداء أو اإلساءة الب

حدوثه ، وفي نفس الوقت ال يوجد لها تفسير منطقي لهـذه العالمـات ومحاولـة    
 :ة البدنية أنماطاً مختلفة منهاوتتخذ اإلساء ،لهمالوالدين إنكار ما حدث مع أطفا

 :وذلك :ضرب وكدمات ال مبرر لها آثار) أ(
العـين أو الرقبـة    في مناطق مختلفة من جسم الطفل كالوجه أو الشـفتين أو  -١

 .والوجنات أو في المنطقة الواقعة من الصدر للبطن أو الظهر أو الفخذ
 .عالمات لعضات بشرية علي منطقة أو أكثر من جسم الطفل  -٢
 .عالمات قبض وضغط علي الذراعين أو الكفين -٣
 سحجات وتمزقات في الذراعين أو الساقين أو الجذع     -٤
 :، مثلقاع اإلساءة عليةيالمستخدمة في أالطفل لألداة موجودة علي جسم  ثارآ -٥

 .آثار سلك كهربائي أو اثأر الحزام أو العقال
 .أو لونه في بعض مناطق جسم الطفل تغيرات في شكل الجلد -٦
 :ومن ذلك :الحروق التي ال مبرر لها) ب(
دم ـقآثار حروق بالسجائر علي مناطق مختلفة من جسم الطفل وخاصة قاع ال -١

 .أو الكف أو الظهر أو المؤخرة
 .آثار للحروق بأداة كهربائية ومكواة أو ما شابهها علي جسم الطفل -٢
و علي الجزء آثار لحروق من الربط بالحبل علي اليدين أو الرجلين أو الرقبة أ -٣

 .العلوي من جسم الطفل
 :ذلك منو :مبرر لها الكسور في العظام التي ال) ج(



 
 

وه األذن نتيجة كثـرة  كان تتش(نفه أو أذنه أرأس الطفل أو الكسور في عظام  -١
 .أو في عظام الوجه) الضرب عليها

 .ة للشفاء في جسم الطفلثلالكسور بمستوياتها المتعددة المتما -٢
 .تعدد الكسور في عظام جسم الطفل -٣
 :ومن ذلك :الجروح التي ال مبرر لها) د(
 .و العينين أو األذنين أو اللثة أفي منطقة الفم أو الشفت -١
 .الجروح في أعضاء الطفل الخارجية -٢
 :ومن ذلك :فقدان الشعر الذي ال مبرر له) هـ(
 .اخلي للطفل يقع بين الجلد والعظمنتيجة لنزيف د -١
 .احتمالية شد شعر الطفل من قبل اآلخرين  -٢
 .نتيجة اإلصابات المختلفة في رأس الطفل -٣
 
 :من ذلكو :آثار إلصابات قديمة) و(
كان يكـون  (مظاهر غير عادية في عظم رأس الطفل أو انفه أو أذنه أو اليدين  -١

 ).بها التواء
 .خذ الطفل للعالج الالزمأآثار لعدم  -٢
حـد منـاطق جسـم    أآثار في فك الطفـل أو اآلم مختلفـة أو تـورم فـي      -٣

 آل( )٤١٦: ٢٠٠٠الطراونــة ،(، )٢٧٣: ٢٠٠١إســماعيل،.(لـالطفــ
 ).٣١-٢٩: ٢٠٠٧فهيم، (، )١٦٤-١٦٣: ٢٠٠٥سعود،

 

 :مظاهر اإلساءة النفسية -٢
تعد اإلساءة النفسية من اخطر أنماط اإلساءة التي يتعرض لها األطفال ومن 

ومن هذه الصور التي تدل  ،خذ اإلساءة النفسية صوراً مختلفةأصعبها تحديداً ، وتأ
 : علي تعرض الطفل اإلساءة النفسية أو االنفعالية منها

 ).الخ....الهز أو المص أو العض مثل(اضطرابات في عادات الطفل  -١



 
 

رغبة  ن يكون غير اجتماعي أو لديةأك(سلوكية يعاني منها الطفل اضطرابات  -٢
 ).في تحطيم النفس أو اآلخرين

 .سلوكيات التدمير الذاتي -٣
 .العدوانية المفرطة -٤
 .التبول الالإرادي -٥
 .اآلخرين وصعوبة التفاعل مع، و الخوف منهافي اللعب أ عدم االندماج -٦
 .ذاته بعبارات سلبية وصف الطفل -٧
 .النقد الشديد والتهديد والتحقير واإلهانة -٨
 .تعطيل طاقات اإلبداع واالبتكار لدي الطفل -٩
 .عدم القدرة علي تحمل المسؤولية والشعور بالضعف -١٠
 ).ب في النوم أو الحديثكإصابته بإضرا( قلق الطفل الذي ال مبرر له -١١
ـ (ردود فعل نفسية مضطربة للطفل  -١٢ واجس ـكإصابته بالهستيريا أو قلق أو ه

 ).١٦٥-١٦٤: ٢٠٠٥سعود، آل).(أو فوبيا أو وهم أو اكتئاب
 :مظاهر اإلساءة الجنسية -٣

سـية مـن الصـعب    ن إساءة معاملة الطفل الجنإفي غياب األدلة البدنية ف
 :ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد نالحظها منها ومع ،تحديدها أو إثباتها

 .منها الطفل عند المشي أو الجلوس الصعوبات التي يعاني -١
 .، أو كونها ممزقةوث مالبس الطفل الداخلية بالدماءتل -٢
 .آالم أو حكة في المناطق التناسلية للطفل -٣
 .تورم أو نزيف في المناطق التناسلية للطفل -٤
طفل غير المتوقع والالإرادي لدورة المياه أو تبـول مصـحوب   كثرة دخول ال -٥
 .بألم
 .)٢٧٤: ٢٠٠١إسماعيل ،( .أمراض تنقل جنسيا -٦

العالمات االنفعالية والسلوكية إلساءة معاملة الطفل الجنسية التي تكون  ومن
 :سنوات ٨عند األطفال اقل من 



 
 

 .اضطرابات في األكل  -
 .الخوف من النوم بمفرده -
 .ال إرادي تبول -
 .كوابيس ليلية أو فزع بالليل -
 .الكالم الجنسي -
 .عصبية مفرطة -
 .حزن واكتئاب -
 .توهم المرض -
 .خوف مفرط -
 .أفكار انتحارية  -
 .تغير في السلوك المدرسي -

سنوات حتـى   ٨كبر من أالمؤشرات التي تظهر عند األطفال وهناك بعض 
 جل هذا سوفأمن ) ١٢-١١(بالفئة العمرية البحث الحالي يهتم  أنوبما  ،المراهقة
 :الباحثة هذه المؤشرات تذكر
 .الخوف من الوحدة  -١
 .مشكالت مع الرفاق -٢
 .عصبية مفرطة -٣
 .تقدير ذات منخفض -٤
 .مشاجرات متكررة مع أعضاء األسرة -٥
 .العزلة واالنسحاب -٦
 .مشكالت في الذاكرة -٧
 .بعض المخاوف المرضية -٨
 .الذنب أو العارالشعور ب -٩
 .حالة مزاجية متقلبة -١٠
 .سوء استخدام العقاقير -١١



 
 

 .)٣٧٥-٢٧٤: ٢٠٠١إسماعيل ،.(أفكار انتحارية -١٢
 
 

 :مظاهر اإلهمال -٤
ينبغي التشديد على أن هذه المؤشرات قد تكون نتيجة حادث أو صدمة معينة 

علـى احتمـال   ولكن تكرار هذه األنماط السلوكية هي المؤشر  ،تعرض لها الطفل
ثـل مظـاهر   تعرض الطفل لإلهمال وال ينبغي تجاهلها بحال من األحـوال، وتتم 

 :اإلهمال الطفل كالتالي
  .القذارة وعدم نظافة البشرة -١
  .انبعاث رائحة كريهة من الطفل -٢
  .الشعر الوسخ أو غير الممشط -٣
  .المالبس الضيقة جدا أو الواسعة جدا أو القذرة -٤
  .بة المالبس التي يرتديها الطفل للجو أو المكانعدم مناس -٥
ويتعين مالحظة أن (ترك الطفل وحيدا بدون مراقبة لفترات طويلة من الوقت  -٦

ومن ثم  ،اًـا شيوعـال وأكثرهـوت األطفـاب مـهذه الحالة هي من أهم أسب
  .)ال ينبغي التقليل من شأنها أبداً

 : مؤشرات تدهور صحة الطفل) أ( 
 .العناية بالمشكالت الصحية والحاجات الطبية الخاصة بالطفل عدم -١
الضعف واإلحساس باإلعياء بسهولة وفقدانه للنشاط والحيوية مع عدم وجـود   -٢

 .أسباب واضحة لذلك
 .انتفاخ أسفل العين  -٣
 .الهرش والحك والطفح الجلدي المزمن  -٤
 .كثرة اإلصابة باإلسهال  -٥
 . تمزقات الملتهبةالجروح والتشققات وال -٦
 .األمراض غير المعالجة  -٧
 . عدم استجابة الوالدين لشكوى الطفل من اآلالم أو المرض -٨



 
 

 .كثرة أو عدم كفاية األدوية الالزمة للطفل -٩
 : مؤشرات سوء التغذية) ب(
 .تسول أو سرقة الطعام  -١
 .اإلحساس الدائم بالجوع  -٢
 .مة التفتيش عن الطعام في سالل القما -٣
 .ابتالع الطعام والتهامه بلقم كبيرة  -٤
 .خزن الطعام  -٥
 .كثرة استهالك األطعمة السريعة الغير المغذية -٦
 : مؤشرات اإلهمال لدى الرضع واألطفال الصغار) ج(
 .الفتور وضعف االستجابة لمداعبات الكبار  -١
 .آلخرين قلة االبتسام أو البكاء أو الضحك أو اللعب أو التفاعل مع ا -٢
 .االفتقار إلى الفضول وحب االستطالع  -٣
التصرفات العصبية كهز الرجلين وضرب الرأس وشد الشعر ومص األصـبع   -٤

 .أو اإلبهام
 .سرعة الهيجان والهدوء -٥
 .وء للوالدين للمساعدة أو التهدئةعدم اللج -٦
 .ثم النكوص حال العودة إلى المنزلدخول المستشفى لتدهور الصحة  -٧
 .اإلفراط في الحركة أو قلة الحركة بدون سبب واضح  -٨
 : ألطفال في المدرسةالمؤشرات لدى ا) د(
 .البكاء ألقل سبب أو إصابة  -١
 .الحاجة إلى معالجة األسنان أو النظارات  -٢
 .النوم في الصف  -٣
 . يبدو حالماً وغارقاً في عالم الخيال -٤
 .ة في العودة إلى المنزل للمدرسة باكراً وعدم الرغب ءيالمج -٥
 .االفتقار إلى الثقة بالنفس أو احترام النفس  -٦



 
 

 .إثارة المتاعب في المدرسة  -٧
 .االمتناع عن حل الواجبات المدرسية ورفض المحاولة  -٨
 .تمزيق ورقة الواجب بعد حله  -٩
 .تمزيق الكتب أو الواجبات أو كراسات التمارين أو األلعاب  -١٠
 .أالنسحابي أو النشاط المفرط أو الخمول السلوك  -١١
 .القسوة في التعامل مع األقران في الصف  -١٢
 .الكذب، السرقة من أقران الصف أو من المدرسة  -١٣
 .والتخريب في المدرسة  لالكس -١٤
 )االنترنت،كن حرا،بدون تاريخ.(التغيب أو التأخر المتكرر عن المدرسة  -١٥

ت والمظاهر في حالة ظهورها علي الطفـل قـد   من هذه المؤشرا ولكن أياً
يكون من الصعب مالحظتها في كل األحوال سواء من قبل الوالدين أو المسـئولين  

أو مدرسين أو محيطين به ،وذلك فـي   يته أطباء أو أخصائيين اجتماعيينعن رعا
عدة حاالت إذا كانت األسرة فيها أو احد أفرادها هو المعتدي أو في حالـة عـدم   

ف الطبي المنتظم علي الطفل أو في حالة أن يكون الطفل في سن قبل المدرسة الكش
حيث أنه لم يتم التوصل حتى اآلن إلـي توحيـد لهـذه     .إلي غير ذلك من أسباب

ابتـة تـدل علـي    المؤشرات بين المهنيين والمهتمين من ذوي العالقة كعالمات ث
بين المتخصصـين فـي   ، باإلضافة إلي أنها تتطلب تعاون تعرض الطفل لإلساءة

سيما إذا كانوا غير مـدربين علـي مالحظتهـا    ، والالت المختلفة الكتشافهامجاال
واكتشافها ، كما قد تتأثر درجة ظهور هذه المؤشرات والمظاهر علي الطفل بنـاء  
علي عوامل متعددة كشدة اإلساءة ومدي تكرار تعرض الطفل لها ، ونوع اإلساءة 

المؤشرات قد تحدث بعضها في حالة التعرض لنوع المتعرض لها ، حيث أن هذه 
أو أكثر من اإلساءة ، كما أن الطفل قد يتعرض لوقوع نوع واحد عليه من اإلساءة 

 ).١٦٦: ٢٠٠٥سعود،  آل.(أو أكثر في نفس الوقت مما يصعب الفضل بينها
ويري بعض الدارسين أنه ليس هناك قواعد ثابتة للتشخيص حاالت تعرض 

ءة المتعمد ، باإلضافة إلي  عدم وجود اهتمام أو تدريب مـن قبـل   األطفال لإلسا



 
 

المتخصصين علي كيفية تشخيص واكتشاف مثل هذه الحاالت ، ولكن هناك مــن 
الدارسين من حدد قائمة بها سبعة مؤشرات يعتمد عليها عنـد التشـخيص وهـذه    

نـي أن  المؤشرات ليست تشخيصاً في حد ذاتها مع مراعاة أن عدم وجودها ال يع
 :الطفل لم يتعرض لإلساءة المتعمد وتتلخص أهم هذه المؤشرات في التالي

اعدة الطبية لمـا يعـاني منـه    أن هناك تأخيراً من قبل األسرة في طلب المس -١
 .، أو أن المساعدة الطبية لم تطلب أبدا الطفل

 حادثة(أن هناك عدم وضوح من قبل األسرة في الرواية الخاصة بكيفية حدوث  -٢
، وقد هذه الرواية تفتقد إلي التفاصيل التي تعرض لها الطفل ، كما أن) اإلساءة

حيث يكون هناك تفسير قوي لألسـباب  (تختلف هذه القصة من شخص ألخر 
 ).المؤدية إلي الحوادث البسيطة بما يساعد في تحديد الحقيقة

ـ  -٣ ع حجـم  طريقة تفسير قوي األسرة للحادثة المتعرض لها الطفل ال تتناسب م
 .اإلصابة المالحظة

أن تكون مشاعر الوالدين غير طبيعية ، حيث يكون الوالدان الطبيعيان قلقـان   -٤
علي طفلهما في حالة إصابته بأي أذي ، أما الوالدان اللذان يقومان باإلسـاءة  

متى يستطيعان : فأنهما يكونان أكثر انشغاال بمشكالتهما الخاصة مثال علي ذلك
 .هما في اقرب وقت ممكنالعودة إلي منزل

أن يؤدي سلوك الوالدين أو أسلوب تعاملهما مع إصابة الطفل إلي القلق علـي   -٥
يصبحان بسرعة عدائيين، أو يردان علي االتهامات التـي لـم   : سبيل المثال 

 .توجه لهما بعد ، أو يذهبان من المستشفي قبل وصول االستشاريين الطبيين
اعله مع والدية بصورة غير طبيعية ، فقد يبدو حزيناً أن تبدو هيئة الطفل أو تف -٦

 .أو انسحابياً أو مرعوباً أو قد تظهر عالمات واضحة للقصور في نموه
قد يعبر الطفل عن شيء ما ، األمر الذي يعد نقطة النطالق المهنيين وتأكيـد   -٧

ـ ) إذا كان كبيراً بما فيه الكفايـة (ضرورة مقابلة الطفل المتعرض لإلساءة  ي ف
مكان امن وخاص ، ويعد ذلك احد مزايا دخول الطفل للمستشفي حيـث قـد   
تعوق عملية قبول الطفل كمريض خارجي من قدرته علي التعبير عن إصابته 



 
 

األمر الذي سيجعله يتوقع انه سيعود إلي الوالدين اللذين يؤذيانه في المسـتقبل  
 ). ٦-١٩٩٧:٥،Speight.(مما يؤدي إلي صمته

نه ال يوجد اتفاق بين المهنيين علي مؤشرات تعـرض الطفـل   أ ويالحظ مما سبق
 ،، بين الباحثين علي هذه المؤشـرات لإلساءة كما ال يوجد اتفاق علي نحو ما سبق 

كلما كانت المؤشرات علي اإلساءة واضحة كلما ساعد ذلك المهنيين علـي   اًأيضو
ودقة تحديدها كلمـا   القيام بالتدخل المهني وكلما تم إحراز تقدم في هذه المؤشرات
ت تسهل من عملية كانت عملية التشخيص لإلساءة أسهل وبالتالي تحدد استراتيجيا

 .المهني التدخل
 
 
 :عن توجيه إساءة معاملة األطفال اآلثار الناجمة -

هناك مجموعة من اآلثار الناجمة عن توجيه اإلساءة لألطفال ، ولكن مـدى  
، وكـذلك حسـب   ستمراريتهتكراره واظهورها يختلف حسب شدة اإلساءة ومدى 

وكذلك كون هذه اإلساءة ) الضحية(من الطفل ) المعتدي(قرب المتسبب في اإلساءة 
 :ومن هذه اآلثار األتي. مقصودة تتم بطريقة مقصودة  أو غير

 :وفاة الطفل -١
كبر اآلثار الناتجة عن إساءة األطفال كما يـري  أمد عتيعد الوفاة أو القتل الم

سين أن من يقل عمرهم عن السنة من األطفـال هـم أكثـر احتمـاالً     بعض الدار
ألن األطفـال  للتعرض للموت بسبب التعرض لإلساءة من غيرهم ، ويعود ذلـك  

البحث عن المساعدة فـي أمـاكن   وألنهم غير قادرين علي الصغار أكثر حساسية 
م واليـة أمريكيـة عـا   ) ٤٥(، ولقد تم التوصل في التقارير الصادرة مـن  أخري

) ١٠٨(ال بسـبب اإلسـاءة بلـغ    إلي أن اإلبالغ عن حاالت وفاة األطف) م١٩٩١(
، كمان أن عدد األطفال الذين ثبت تعرضهم للوفاة بسبب اإلساءة وحدة بلـغ  طفالً

طنية للوقاية من إساءة  حسب إحصائية اللجنة الو) م١٩٩٧(أكثر من ألف حالة عام 
دقة البيانات واإلحصاءات الخاصة  وبرغم عدم ).٦٧: م٢٠٠٤،الزهراني.(األطفال



 
 

بإساءة األطفال عموماً، وعدد حاالت الوفاة بسبب ذلك إال أن البيانات السابقة تشير 
 .)٩٤:م٢٠٠٥ل سعود،آ.(ة وهو الوفاة الناتجة عن اإلساءةإلي أثر خطير لإلساء

 

 ) :Medical Harm( الطبي األذى -٢
ـ   ي شكلتظهر آثار التعديات الجسدية علي األطفال عل ة ـإصـابات نتيج

ام أو خدوش أو تمزق عضـلي  ـر بشكل كسر عظـ، وقد تظهللتعدي أو اإلهمال
وه أو إصابات في الرأس أو الوجه أو جروح كمـا تظهـر علـي شـكل     ـأو تش

صعوبات أو إعاقات في السمع أو النظر أو تخلف عقلي كما أن اإلصابات الخطيرة 
ـ    قد تؤدي إلي االرتعاش لدي الطفل أو وضع م ـكميات من الفلفل الحـار فـي ف

الطبـي عـدم تقـديم     ىاألذل أو التسمم أو الغرق أو الخنق كما تشمل آثار ـالطف
الرعاية الصحية مثل وجبات الطعام الرئيسية  كما أن انتقال األمـراض المعديـة   

 .)٣٤: م٢٠٠١ة،نيالبدا.(يؤدي بحياة هؤالء األطفالوالخطيرة مثل االيدز قد 
 

 ):Mal- development( النموآثار سوء  -٣
يتعرض األطفال الذين تساء معاملتهم إلي مشكالت متنوعـة فـي النمـو،    

، أو التخلـف  مثلة هذه المشكالت انخفاض الذكاءوبعضها قد تكون دائمة ، ومن أ
 العقلي واآلثار العصبية مثل النطق وتأخر اكتساب المهارات اللغوية ،وقد يعـاني 

، وقام الباحثون لعـدة عقـود   )١٩٨٠,Martin.(التعلم هؤالء األطفال مشكالت في
ة، ـال واإلصابة بإعاقات عقليـاءة األطفـة تربط بين إسـبتسجيل عالقة احتمالي

أو ضعف في الوظائف المعرفية واإلدراكية وبشكل عام ، يبدو أن األطفال الـذين  
ية والمعرفية لديهم ضعف في الوظائف اإلدراك) المعتدى عليهم(كانوا هدفاً لإلساءة 

ن نظـرائهم غيـر المتعرضـين    حدثت لهم بعد تعرضهم لإلساءة ويختلف ذلك ع
، وهذه العالقة ينتج عنه حدوث إصابات في الدماغ مما يؤثر علي قـدرات  لإلساءة

 .)٩٥:م٢٠٠٥سعود، آل.(الطفل العقلية
 
 

 ):Psychological(اآلثار النفسية  -٤



 
 

فقد تؤثر علـي نمـوه    ،علي الطفل ألطفال تأثير نفسيلجميع أنواع إساءة ا
ـ  ـ، ومثل هيـفقه العاطفي واالجتماعي والسلوكوتوا د تكـون  ـذه التـأثيرات ق

قصيرة أو طويلة األجل وذلك حسب شدتها وتكرارها ومدى قرب المعتـدي مـن   
نجد أن األطفال في األسرة التي يتعرض أفرادها لإلسـاءة لـم    .الطفل وصلته به

الرعاية التي ترتبط مع العالقة السليمة بـين الوالـدين   يجربوا الدفء والعاطفة و
لمحبة والتماسـك بـين أفـراد    والطفل،حيث يفتقدون العيش داخل محيط يتصف با

حيث أن األسرة العنيفة ال يتم في داخلها توازن طبيعـي بـين التفاعـل     .األسرة
 االيجابي والسلبي األمر الذي يؤدي إلي ضعف االرتبـاط بـين األطفـال الـذين    

كمـا  . اآلخرين في العالقات االجتماعية تعرضوا لإلساءة وبين والديهم وكذلك مع
يؤدي العنف تجاه األطفال من قبل الوالدين غالباً إلي تعطيل التطور ونمو العالقـة  

لذا فأن الثقة بين الطفل والوالـدين الـذين   .الحميمة والمودة بين الوالدين والطفل 
وترة بشكل كبير واضطرابات نفسية التـي تكـون   يمارسون اإلساءة عليه تكون مت

نتيجتها تمزق العالقة بين الوالدين والطفل وذلك نتيجة عدوان الوالدين علي الطفل 
، وهذه االضطرابات االجتماعية داخل األسرة قد يكون لها دور كبير في التـأثير  
ه السلبي علي قدرة الطفل في الحصول علي الدعم االجتماعي ،وقـد تسـتمر هـذ   

وقد يقلل ذلك من وجـود   ،ثير علي الشخص خالل مرحلة البلوغالمشكالت في التأ
عالقـات شخصـية    قامـة يقلل من قدرته  علي إو ،الدعم االجتماعي المستقبلي له

 .وكذلك يقلل من قدرته علي التفاعل في الوظائف المهنية ، سليمة
ـ  هخفاقإكما يؤدي أيضا تعرض الطفل لإلساءة في الغالب إلي  ي تنميـة  ف

وتطوير الثقة بينة وبين اآلخرين كما يضعف من قدرته علي التركيز ويقلـل مـن   
أو في تكـوين العالقـات   مهاراته االجتماعية مما قد يمنعه من النجاح في الدراسة 

: م١٩٩٥إسـماعيل، ( ومن المتوقع إال يستطيع األطفال المتعرضـون . االجتماعية
يحتاجونه من اآلخرين وبالتالي فهم قـد  لإلهمال العاطفي الحصول علي ما ) ١٣٥

، كما يؤدي إلي حدوث صدامات فـي العمـل   حاولون أن يطلبوا الرعاية والدفءي



 
 

بقاء عالقات شخصية حميمة مع اآلخرين إالمستقبل مما يصعب عليهم عملية  وفي
 ). ٥٤ :١٩٩٧,Davison & Nicol(لذلك نتيجة 

رة ـال في األسـاءة األطفوركزت الدراسات عند قياس اآلثار النفسية إلس
علي المشكالت السلوكية والمعرفية اإلدراكية وقد تم اختبار االرتباط بين المشكالت 

ـ    ـ ـالعاطفية وعالقتها باإلساءة ،وبشكل خـاص إصـابة الطف ات ـل باضطراب
كاالكتئاب أو القلق وأظهرت األعراض أن ذلك له صلة باألسرة التـي يتعـرض   

كثير من الباحثين أن األطفال الذين يتعرضون لإلساءة أطفالها لإلساءة قد افترض 
أما عند تعرض الطفل للعقوبـة  .قد يظهرون كثيراً من أعراض اإلصابة باالكتئاب 

سلبي لدي الطفـل  ) frozenمتجمد(المفرطة فان ذلك قد يتسبب في حدوث سلوك 
متعددة علي  حيث أن لالتجاهات الوالدية وأساليب المعاملة الوالدية لألبناء تأثيرات

 . نمو شخصية األطفال وصحتهم النفسية
 :التاليةثالث الالنتائج النفسية  )Martin(  ولقد أكد مارتن

األطفال الذين تساء معاملتهم عامة غير سعداء ورغبتهم محطمة في االستمتاع  -١
 .باأللعاب

 لم يتعلموا إقامة عالقات صحية وممتعة مع اقـرأنهم أو مـع البـالغين وقـد     -٢ 
يظهرون مشاعر التحيز هذا تجاه الغرباء من البالغين كما أن األطفال يجـدون  

تظهر عليهم اضطرب صـحية  و، قرانة في إقامة عالقات مع الزمالء األصعوب
 ).٣٥: ٢٠٠١،مذكور في البدانية( ١٩٩٢,Pattersonm)(وعقلية 

هـذه   وتتصف مثل. ي اإلشباع العاطفيالبيئة األسرية جامدة ومحددة خاصة ف -٣
األسر بأن الطفل دائماً يتعرض للعقاب حتى عندما يتصرف بطريقـة عاديـة ،   
وان استجابات الكبار لسلوكه داخل األسرة غير متوقعة ، وال يمكن التنبؤ بهـا  
وبالتالي فأن الطفل ال يعرف ماذا يتوقع منه ويتوقع من الطفل أن ينجز عديـداً  

ة ما تغضب األسرة من الطفـل أن  من المهام التي ال تتناسب مع عمره ، وعاد
 ).١٩٨٠,Martin(  هو شكل أو انضم إلي مجموعة أصدقاء خارج األسرة



 
 

 ومن خـالل االسـتعراض السـابقة اآلثـار النفسـية األطفـال يوافـق       
أن التشدد في معاملة الطفل واإلكثار من زجـره وتوبيخـه   ) ٥٣:م١٩٩٣المنيف،(

النفس باإلضافة إلي مشاعر الـنقص  وتأنيبه بأسلوب قاس يثير مشاعر عدم الثقة ب
وكلما عاش الطفل داخل أسرته في جو ملئ بالدفء العاطفي والشعور  ،لدي الطفل

باألمن والطمأنينة والبعد عن األوامر القاسية مع توافر حرية التعبير واالختيار فأنه 
ينشا علي درجة معقولة من الصحة النفسية وعلي األخذ والعطاء وعدم الخجل من 

 .تعامل مع الغيرال
 

 ): Child Sexual Molestation(  آثار التحرش الجنسي باألطفال  -٥
ولقـد اسـتخدم    لـيظل موضوع الجنس من مواضيع الصراع لدى الطف

 & Haugaard( دم من هاجارد وريبيـوس  ـالتصنيف ذاته المق Dorne دورن
Reppucci,اآلثـار  : التعدي الجنسي على األطفال وهي في تصنيف آثار) ١٩٨٨

 .العاطفية االنفعالية والجنسية، والسلوكية
غالبية ضحايا التعدي الجنسـي مـن األطفـال لـديهم مشـاعر ذنـب       و

Gelinas,وتظهر هذه المشاعر جلية لدى األطفال الذين يخبرون سـوء  ) (١٩٨٣
المعاملة الجنسية، على مدى طويل من الزمن، إذ تثار أسئلة رغبـة الطفـل فـي    

تظهر مشاعر الذنب لدى األطفال الضحايا لهـذا النـوع مـن     الممارسة، وكذلك
ألنهم واآلخرون يعتقدون أنه كان باستطاعتهم منع ذلـك   الجريمة في عمر متقدم،

السلوك، وكذلك فإن مشاعر الذنب تظهر لدى الفئة التي يمارس فيها الفاعل نوعـا  
ارسة الجنسية من الدفء أو لفت االنتباه بسبب خصائصه الجسمية، كما يجعل المم

 & Haugaard(ممتعة، وبالتالي فإن شيئا ما ممتعا للطفل قد تم وصـمة بالسـوء  

Reppuccis, وكذلك فإن اإلناث الالتي كن ضحايا تعديات جنسـية  )  ١٩٨٨:٦٤
 .عندما كن أطفاال أكثر تعرضا لالغتصاب أو إساءة معاملتهن جسديا

لتعديات الجنسية قد أظهروا وفي المجال السلوكي فإن األطفال الذين خبروا ا
كما )  ١٩٨٤ ,Rogres & Terry.( عدوانية أكثر في محاولة إلعادة بناء رجولته



 
 

 & Bess(أن ضحايا سفاح األقارب يعبرون عن أفكار انتحارية أكثر من غيـرهم 

Janssen,١٩٨٢. ( 
 .سوء المعاملة الجنسية والصدمة الجنسية  -١
 .ياإلحباط، القلق، والتدمير الذات -٢
ـ ـخبرة مشاعر الع -٣ والضـعف، والحـرج، وعـدم     دة،ـار، والذنب، والوح

 ).١٩٨٢,Courtois & Watts ,١٩٩٢,Bagley.(الكفاية
إحصاءات آثار إسـاءة المعاملـة   )  ١٩٩٦,Faulknerفولكنر ( يلخص و

 :الجنسية بالتالي
ضحايا إساءة المعاملة الجنسية ، وعدم القدرة علي الثقة والتـي تقـود إلـي     -

 .غموض وعدم الوضوحال
األطفال الذين ال يعدون كونهم ضحايا لسوء المعاملـة بسـبب الخـوف مـن      -

الطفـل ربمـا   . انكشاف أمرهم يعانون مشكالت أكثر سوءاً من كونهم ضحايا
ل لما ـج الفاعـبالذنب من نتائ رمن النتائج من األسرة والشعو يخشى الخوف

 ,Berlinger & Barbieri( يجعله عرضه لالعتداء المتكرر مـن الفاعـل   

١٩٨٤,Groth,١٩٧٩,Swanson & Biaggoi,١٩٨٥ .( 
 Berlinger(   يتردد األطفال في اإلجابة علي أسئلة تتعلق بالسلوك الجنسي  -

& Barbieri,١٩٨٤(. 
لدى الطفل شعور بأن شيئا ما خطا فيهم ، وبأن إساءة المعاملة الجنسية هـي   -

 ). ,١٩٨٧,Johnson(خطاياهم 
فأن هناك مشاعر ذنب أخري مقترنـة  " مشاعر الذنب الجنسية " لي باإلضافة إ -

ومشاعر الغضب تجاه " االختالف عن اإلقران " بإساءة المعاملة وهي مشاعر 
ة الجنسـية وجلـب ألالنتمـاء    ـاألهل والشعور بالمسؤولية عن إساءة المعامل

 .والمشكالت لألسرة ، ومشاعر الذنب إزاء اإلفصاح عـن إسـاءة المعاملـة   
Courtois & Watts,١٩٨٢, Tsai & Wagner,١٩٧٨)  ( 



 
 

-١٩٨٥(إساءة المعاملة الجنسية للفترة حالة من ٦٣٠في دراسة أجريت علي  -
من األطفال ينكرون إساءة المعاملة الجنسية % ٧٩أظهرت النتائج أن ) ١٩٨٩

 ). ١٩٩١ ,Sorensen & Snow( أو يخفونها 

ة الجنسية ـاءة المعاملـضحايا إلسم ـون أنهـالضحايا الصغار ربما ال يدرك -
 )Gilbert,١٩٨٨).( 

يبدو أن التحديد المبكر لضحايا إساءة المعاملة الجنسية يساعد في خفض معاناة  -
إساءة المعاملة ، وفي إعادة النمو النفسي المناسب ومادام كشف إساءة المعاملة 

لنفسـية  مستمراً ـ كمشكلة للضحية أو األطفال ـ فأن المعانـاة والضـغوط ا    
 ).٢٤: ٢٠٠١البداينة،( تستمر

 

 :اآلثار االجتماعية -٦
إن شيوع السلوكيات المنحرفة  والمتمثلة في سوء معاملة الطفـل  مؤشـر   

ففي الوقت الذي يفتـرض أن  . قوي على فشل األسرة في أداء وظائفها االجتماعية
ه، وحاجته تكون األسرة مكان األمان والحماية للطفل تتحول إلى مصدر تهديد ألمن

واألطفال الذين يتوجب أن يكونوا في مقاعد الدراسـة،  . وظرف ضاغط النحرافه
ويمثلون بذور السالم لألجيال القادمة، تلوثهم أسرهم، وتصنع مـنهم أدوات فسـاد   

وسـوء معاملـة    .القي، مما يكون له نتائج سلبية كبيرة في مستقبل المجتمـع ـأخ
وإنما تراكمات من العنف،وسوء معاملة األم، الطفل ليس وليد لحظة ما في األسرة، 

 .والمشكالت االجتماعية واألخالقية المتنوعة
إن الكلفة االجتماعية لسوء معاملة الطفل كبيرة جدا، وتتراوح بين التوريث 
االجتماعي لالنحراف والجريمة وبين فشل المؤسسات االجتماعية في أداء وظائفها 

االجتماعية مما يؤدي إلى تفسخ اجتماعي كبير مـرده  االجتماعية التعليم، والتنشئة 
عدم قدرة مؤسسات المجتمعات علـى تلبيـة اإلمكانـات االجتماعيـة بالعـاملين      

 .)٤٠:م٢٠٠١البداينة، (فيها
 

 :اآلثار االقتصادية -٧



 
 

جميع اآلثار السالفة الذكر ضريبة مادية على الفرد واألسرة أو المجتمع إن 
ففـي  . جسدية له كلفته االقتصادية المحسـوبة والمعنويـة  فسوء المعاملة ال. دفعها

المجال المادي هناك كلفة لمعالجة التعديات الجسدية، وترتفع هذه الكلفة مع زيـادة  
وهناك كلفة لسوء المعاملة النفسية يتمثـل فـي العـالج    . شدة اإلصابة وخطورتها

 .النفسي لالضطرابات الناجمة عن ذلك
ء معاملته، خاصة إن لحق بـه أذى فـي النمـو،    إن معاناة الطفل الذي تسا

ذات كلفـة  ( اإليـدز نفسيا، أو األمراض الخطيرة مثل  وسبب له إعاقة ما أو أذى
وهنـاك  . اقتصادية كبيرة جدا على مستوى الفرد واألسرة، وعلى مستوى المجتمع

. كلفة عالجية أخرى لسوء المعاملة االنفعالية، وأخرى لسوء المعاملـة الجنسـية  
إلضافة إلى ذلك فإن نتائج سوء المعاملة عامة وفي مختلف األشكال لهـا كلفـة   با

فعالج اإليدز، وعالج االضطرابات الناجمة عن سـوء المعاملـة   . طبية وعالجية
هذا باإلضافة إلى الخسارة المعنوية التي يمكن تقديرها مادياً، . الجنسية مكلف جدا

فخروج الطفل من المدرسة، وعـدم  . اآلثاروقد تفوق الكلفة المادية المباشرة لهذه 
تعليمه، وتحويله إلى أداة فساد ودعارة في المجتمع، وهدم القيم األخالقية والدينيـة  
والثقافية واالجتماعية في المجتمع ال يقدر بثمن مادي، وذلك ألنه يتعلـق بمصـير   

سـوف   وال ريب أن اآلثار السـابقة ،  .)٤١: م٢٠٠١،البداينة.(مجتمع ومستقبلهال
، فال ، تعد شريحة مهمة في المجتمعتنعكس علي المجتمع برمية إذ أن شريحة األط

كما أن طفل اليوم سوف يصبح شاب الغد والذي يمثل الساعد القوي فـي عمليـة   
 .البناء والتنمية 

وبعد طرحنا لبعض نماذج من اآلثار المترتبة علي تعرض الطفل لإلسـاءة  
جميعها كما أن شدة حدوثها تختلف من طفل ألخـر   نجد أن هذه اآلثار قد ال تحدث
علي الطفل ، ومدتها ومدى استمراريتها وتكرارهـا   ةبناء علي نوع اإلساءة الواقع

باإلضافة إلي مجموعه من االعتبارات األخرى المحيطة بذلك ، حيث أن مدى شدة 
مجموعـه   اآلثار السلبية علي الطفل تجاه اإلساءة الموجة له في أسرته تتأثر أيضا

علي الطفـل  ) المعتدي(من االعتبارات األخرى مثل مدي قرب من يوقع اإلساءة 



 
 

نه كلما زادت صلة المعتدي بالضحية كلما تكرر حـدوث اإلسـاءة   إمنه ، وبذلك ف
علي الطفل وزادت مدة استمرارية حدوثه مما يؤدي إلي زيـادة اآلثـار السـلبية    

 .المترتبة عليه
تحدث ) الضحية(ساءة المتعرض لها الطفل نت اإلنه كلما كاأباإلضافة إلي 

ـ  ة عنهـا  ـبصورة مقصودة ومتعمدة كلما أدي ذلك إلي زيادة اآلثار السلبية الناتج
ل مـن  ـذا الطفـم لهـدى وجود دعـعلي الطفل إضافة إلي العوامل األخرى كم

قبل اآلخرين أو مدى وجود احد من أفراد األسـرة ال يمـارس اإلسـاءة عليـه     
ـ ـباإلضاف ـ رى للمـة إلي العوامل الجينية والوراثية وكذلك المظاهر األخ ط ـحي

وسوف نتحدث عنهـا فيمـا   ) حوافز، وعدم وجود كالفقر(ل ـالذي يعيش فيه الطف
 ).١٠١-١٠٠: ٢٠٠٥سعود، آل.(بعد

 
 
 
 
 :الطفل العوامل الديموغرافية في إساءة معاملة -

ـ ـحد األفأ اختـلف الباحثون في تحديد العوامل المسببة لقيام اءة ـراد بإس
، وهناك من يرجـع  في تحديد أكثر هذه األسباب أهميةالطفل واختلفت التصنيفات 

) المعتدي عليه(ة ـأو بالضحي) اءةـالمتسبب في إس(ذلك ألسباب تتعلق بالمعتدي 
أو بالمجتمع الذي يمارس فيه هذه اإلساءة ولكن يعتقد أن هذه األسباب قد تختلـف  

،كما أن إساءة األطفال قد تعود إلي أكثر من سـبب فـي أن    من حالة إلي أخرى
 . واحد

ومن الصعب التعرف علي أسباب حدوث إساءة أو إهمال األطفال كتركيبة 
واحدة ، حيث قد تختلف العوامل التي تساهم في حدوث اإلساءة البدنية أو النفسـية  

ر تأثيرا إذا اتفقـت  أو الجنسية أو اإلهمال لألطفال ولكن قد تكون هذه العوامل أكث
 .(٣٥٠ :١٩٩٥ ,Wells).األخرىمع عدد من المتغيرات 



 
 

وهناك من يري انه حتى يتم فهم العوامل المسببة لحدوث لإلسـاءة علـي   
األطفال فال بـد مـن تحليـل عمليـة اإلسـاءة نفسـها مـن جميـع جوانبهـا          

علـي  وسنقوم بتحديد العوامل المسببة إليقاع اإلساءة ، )١١٢: م١٩٩٥إسماعيل،(
 :عوامل رئيسة هي أربعةصنيفها إلي الطفل بت

 .)الضحية(طة بالطفل المعتدي عليه العوامل المرتب -١
 .العوامل المرتبطة بأسرة الطفل المعتدي عليه -٢
 .وهو المسبب في اإلساءة ) المؤذي(العوامل المرتبطة بالمعتدي  -٣
 ).البيئة المحيطة (العوامل المرتبطة بالمجتمع  -٤

 

 :)الضحية(طة بالطفل المعتدي عليه لعوامل المرتبا -١
نفسه فقـد حـددها   ) الضحية(أما الصفات المرتبطة بالطفل المعتدي عليه 

 :الباحثون في عوامل وأبعاد مختلفة ، أهمها 
 :عمر الطفل )أ

ـ  ـول مـاك اختالف بين الدارسين حـهن اءة ونـوع  ـدي حـدوث اإلس
ـ  ـل بنـطفا الـاءة التي يمكن أن يتعرض لهـاإلس ه قاصـراً أو  ـاء علـي كون

وقد تم التوصل فـي   ).(٣٦١ :١٩٩٥ ,Brissett-Chapman. صغيراً أو مراهقاً
م حول ١٩٩١والية في الواليات المتحدة األمريكية في عام  ٤٥التقارير المثبتة من 

) المعتدي علـيهم ( وسط عمر الضحايا حاالت األطفال المتعرضين لإلساءة أن مت
 .(٣٥٩ :١٩٩٥ ,Brissett-Chapman).سنوات ٧و من األطفال ه

وآخرون بأن هناك عالقة بـين   Hegarكما تشير النتائج التي توصل إليها 
صغر سن الطفل وبين اآلثار المرتبطة باإلساءة  فكلما صغر سن الطفل كلما كان 

سـية والجسـدية الناتجـة عـن     أكثر عرضة لإلساءة وأكثر عرضه لآلثـار النف 
إال أن هناك معلومات حديثة تـدل علـي أن    ).١٦٣: ١٩٩٩سى، العي.(اءةـاإلس

تقريباً من البالغات حول حاالت أطفـال متعرضـين لإلسـاءة    % ٣٢هناك نسبة 
عامـاً  ١٧-١٢البدنية في الواليات المحتدة األمريكية من الذين يقع عمرهم ما بين 

عـدة   ويتعرض األطفال الذين يقل عمرهم عن السنتين إلي الخطر من مواجهـة .



 
 

غلب الدراسات اإلكلينيكية وكـذلك التقـديرات   أوتشير  .أشكال من اإلساءة البدنية
الرسمية في الواليات المتحدة األمريكية إلي أن متوسط عمر األطفال الـذين تـم   

عامـاً ، أمـا    ١١-٩اإلبالغ عن تعرضهم لإلساءة بمختلف أنواعها يقع ما بـين  
الذين سبق تعرضهم لإلساءة وجدوا فـي   الدراسات األخرى الخاصة بعمر البالغين

-٧األطفال فيها ما بـين   أعمارنتائجها أن مرحلة الطفولة المتوسطة والتي تكون 
 .عاماً من العمر هي الفترة األكثر قابلية لحدوث اإلساءة فيها ١٢

وقد أشارت مصادر مختلفة لتقديرات مدي تعرض األطفال لإلهمال إلي أن 
% ٥١بشكل عام يقل مع تقدم عمر الطفل ، وهناك نسبة  الخطر من إهمال األطفال

سـنوات  ٥من البالغات حول األطفال المهملين كان عمر األطفال يقل فيها عـن  
أي انه كلمـا  . من هذه البالغات كان عمر األطفال فيها اقل من سنة % ٣٤ونسبة 

لي مـا  قل عمر الطفل كلما زادت احتمالية تعرضه لإلهمال ، وفي المقابل وبناء ع
تشير إليه البيانات الحديثة الصادرة من المركز الوطني حـول إسـاءة األطفـال    
وإهمالهم في الواليات المتحدة األمريكية فأن البالغـات حـول اإلسـاءة النفسـية     
لألطفال تزيد مع عمر الطفل وبالتالي كلما زاد عمر الطفل كلمـا زادت احتماليـة   

 ).٧٧-٧٦: ٢٠٠٥سعود، آل.(تعرضه لإلساءة النفسية
 :جنس الطفل )ب

إلي أن بعض الدراسات توصلت إلـي أن   (١٩٩٧ ,Meadow)أشار ميدو 
اإلساءة الموجهة لألطفال تقتصر علي جنس معين،وهذا ما وضحته نتائج االستبيان 

غلب أشـكال اإلسـاءة   الوطني للعنف األسري في الواليات المتحدة األمريكية أن أ
ي األسرة يكون ضـحاياها  نية التي تقع علي األطفال فسيما اإلساءة البدالمختلفة وال
، في حين يتعرض اإلناث إلي لإلساءة الجنسية أكثر من الذكور وتشير من الذكور

حدى الدراسات إوبحسب نتائج  ،التقديرات الرسمية واستبيانات البالغات الشخصية
لجنسية مـن  إلي أن األغلبية من ضحايا التعرض لإلساءة االميدانية والتي أشارت 

مرات أكثـر مـن    ٣األطفال في الواليات المتحدة األمريكية هم من اإلناث بمعدل 
ـ  اث، ـالذكور وكذلك فالذكور أكثر عرضه لإلهمال واإلصابات الخطيرة عن اإلن



 
 

ور أو اإلناث يتعرضان ـولكن في الحقيقة أن كال الجنسين من األطفال سواء الذك
وآخرون حيـث قـدموا    Hegarا ما أكده وهذ ).٧٨: م٢٠٠٥سعود، آل.(لإلساءة

علي األوالد الذين لـم   Rosenbergاحتماالً من خالل نتائج الدارسة التي أجراها 
ثـر  ة والبنات الالتي لم يصلن إلي مراحله المراهقة هـم أك ـيصلوا لسن المراهق

ومن الحاالت التـي  . )١٦٤: م١٩٩٩العيسى،.(ةـعرضه المخاطر اإلساءة البدني
أن ) احد الوالدين أو كالهمـا ( دث فيها اإلساءة عندما ترغب األسرة يمكن أن تح

فيكون هذا .ترزق بجنس معني بنت أو ولد ويأتيها الطفل علي غير رغبتها بجنسه 
 ).٨٩: ١٩٩٠دخيل ،ال(. سبباً إلساءة معاملته 

 :الصفات الخاصة بالطفل )ج
ه أكثـر  ال شك أن هناك خصائص أو صفات للطفل تجعل حدوث اإلساءة ل

احتماال، وقد يكون من المدهش  أن للطفل الضعيف دوراً في عمليـة اإلسـاءة ،   
ولكن بما أن فعالية العوامل المؤثرة في سلوك ما ال تتأثر بوجود القصد أو النيـة  

وإنما فقط بحدوث تلك العوامل ، بغض النظر عن كيف حدثت ومن أين أتت؟ فان .
ءة معاملته دون قصـد ودون أدراك لنتـائج   من الممكن أن يوفر الطفل عوامل إسا

ثم أن بعض هذه العوامل ال تتعلق بتصرف الطفـل وإنمـا بخصائصـه    . تصرفه
ألطفال األكثر عرضه لإلساءة الجسمية أو التكوينية أو القانونية وتذكر األبحاث أن ا

 :هم
تحدث اإلساءة للطفل عندما ال يكون مرغوباً في حلمه أصال فيصـبح الطفـل    -

مل غير مرغوب فيه ، فيلقي سوء معاملة من األمهات ، ففي دراسة ضحية ح
 أجريت تبين أن النساء أكثر إساءة في معاملة أطفالهن حيث وجد سيتل وبولوك

Steel & Pollock   السبب المسي بينما  من الحاالت كانت آالم هي% ٥٠أن
 ).٨٩: م١٩٩٠دخيل ،ال( .فقط األب% ٧

نـه  الطفل غير كامل في الصفات الجسـمية أل  وقد تحدث اإلساءة عندما يكون -
نه قد أي أعباء األبوين بسبب أعاقته أو نه يزيد فأيخالف التوقعات األبوية كما 

 .وضع صحي غير سليم بسبب مرض مزمن يعاني من



 
 

تقع اإلساءة علي الطفل المولود قبل موعده، والذي يكون وزنه اقل من المعتاد  -
مزاجه العقلي أو أعراض مفرطـة لالهتيـاج    كثيراً، أو الذي لدية صعوبة في

ساءة بسـبب  ، وربما أتت اإلية مشكالت في الرضاعة أو األمعاءوالبكاء أو لد
ته بسـبب  لي بعده عن أمه في األيام األولي من حياإحاجته إلي رعاية أكثر، و

 ).٨٠: م٢٠٠٥سعود ، آل.(ضرورة وجوده في المستشفي

قد يكون لها دور كبير في حـدوث  وهناك خصائص أو صفات سلوكية للطفل  -
 :، وهي توجد في نوعين من األطفالاإلساءة 

ـ  -١ وم ـالطفل الصعب ونعني به الطفل كثير الصياح وشديد االنفعال ، قليل الن
ه أي من طرق التهدئـة أو العنايـة أو   ـر سبب وال تجدي معـلسبب أو لغي

فات من الطفل عادة ، إلي أن هذه التصرإليهالرعاية ، ولعل من المؤلم اإلساءة 
ما يتكون نتيجة تشجيع غير مقصود من األبوين أو احدهما كما سيأتي ذكره ، 
واحدي جوانب إساءة المعاملة نحو هذا الطفل هو اإلهمال لتحاشـي األم لـه   

 .بسبب حده سلوكه
الطفل البطيء وهو الطفل المنعزل الذي ال يستجيب لما حوله كأنه في سـبات   -٢

 ).٨٠: ١٩٩٠دخيل ،ال(.تسق في حركاتهعميق ،وبطيء وغير م
 :عالقة مسبب اإلساءة )د

يتضح هنا أن متغير العالقة أيضاً له عالقة مهمة في اإلساءة، حيث أشـار  
Pecora et al  إساءة إلي الطفل عنـد مقارنـة   نه يحدث ضرر أكثر قسوة وأإلي

 ).١٦٤: ١٩٩٩العيسى ، .(واألم الحقيقة بزوجة األب يزوج األم باألب الحقيق
 :ساللة الطفل )هـ

فيما يتعلق بالساللة ، يجب أن ينظر إلي النتائج المتوصل إليها حتى الوقت 
الحاضر بشي من الحذر وذلك لوجود االختالفات في كيفية تعريف أو تحديد ساللة 
الطفل واالختالفات المنهجية بين عدد كبير من الدراسات  التي تبحث في مشـكلة  

أن معظـم األطفـال   ) ١٦٤: ١٩٩٩العيسى،(في حين أشار . اإلساءة بين األطفال
في المجتمع الكـويتي  ) وليس أمهاتهم الطبيعيات(الذي يعيشون مع زوجات إبائهم 



 
 

دون األخـذ  ) وهذا من خالل المشاهدة (يتعرضون إلي فترات متزايدة من اإلساءة 
تماعي ، في االعتبار لبعض المتغيرات الضابطة مثل دخل األسرة ، والوضع االج

 .واالقتصادي، والحالة التعليمية لألسرة والقيم األسرة والقيم الثقافية
 

 :مرتبطة بأسرة الطفل المعتدي عليهالعوامل ال -٢
توصلت بعض الدراسات إلي أن هناك بعض الصفات التي ترتبط بأسـرة  

 :الطفل المتعرض لإلساءة ومنها
 :األسرة و ظروف العالقات األسريةبناء  )أ

متـدة   في األسر المتصدعة أو األسـرة الم  ونل الموجوداطفعرض األقد يت
لـدين واألسـاليب   ا، وكذلك يؤدي عدم المودة بين الوإلي اإلساءة أكثر من غيرهم

وأيضا عدم التماسك األسـري والعزلـة    ،التربوية الخاطئة إلي تعرضهم لإلساءة
اك من يري أن هناك وهن. االجتماعية كلها بدورها تؤدي إلي حدوث اإلساءة الطفل

حـد الوالـدين   أر لدي األسر مثل كون األسرة بها عالقة بين وجود بعض المظاه
ارتباط  بشكل كـاف بـين   أو عدم وجود مودة و ،أو شدة الخالفات الزوجية، فقط

، والذي قد يـؤدي  مالئم مع الطفل لغيراأفراد األسرة وبين أسلوب تعامل الوالدين 
في حين أن األسـرة التـي يتعـرض فيـه      ،مال عليهوع اإلساءة أو اإلهـلي وقإ

األطفال لإلساءة تتصف بوجود اضطراب لدي الوالدين باإلضافة إلـي اسـتيائهم   
لوالدي تجاه أبنائهم وكـذلك تعبيـر   ااهم عن أطفالهم أو عن دورهم ـوعدم رض

األسرة العاطفي المحدود أو فقدان التشجيع لنمو واستقالل أطفالهم أو األسر التـي  
، أو األسـر  في أغلب األحيان أو قلة التفاعلعاني من توتر بين الوالدين والطفل ت

التي لديها خلل في أداء أفرادها لواجباتهم أو دورهم المتوقع منهم داخلها هي أكثر 
ت هذه ولكن اختلفت الدراسات في تحديد ما إذا كان .قابلية لحدوث اإلساءة داخلها 

ـ  أسباب احتمال وقوع إيذا حدأالعزلة االجتماعية لألسرة  ا ـء األطفال فيهـا أم أنه
 .)٨١-٨٠: ٢٠٠٥سعود، آل.(نتيجة له

ولقد توصلت بعض الدراسات إلي أن هناك ارتباطاً بين تعرض األطفـال  
حيث يحاول الطفـل  .للنزاعات الزوجية العنيفة وبين سلوك األطفال لغير العادي 



 
 

مـا بـين األم واألب ، وكـذلك     التحكم أو ضبط وتعديل التفاعل المختل وظيفيـاً 
وقد يؤدي ذلك إلي احتمالية أن يكـون هنـاك   .العالقات السلبية بين أفراد األسرة 

ارتباط بتأثير هذا االختالل الوظيفي بين الوالدين علي أنساق األسـرة األخـرى ،   
ي لظهـور  ووجود عالقات غير مستقرة بين األطفال ووالديهم ، األمر الذي يـؤد 

ات ، حيث قد يتفاعل محيط األسرة العدائي مع متغيـر لدي األطفالأمراض نفسية 
 آل.(، مما قد يؤدي إلي وجود السـلوك المـؤذي  أخري خاصة بالطفل أو الوالدين

إلـي أن  ) ١٠٠-٩٩: م١٩٩٥، إسـماعيل (  في حين ذكره) ٨٢: م٢٠٠٥سعود، 
لـي  العنف األسري الذي بين الوالدين له اثر في زيادة احتمال وقـع اإلسـاءة ع  

األطفال في هذه األسرة ، حيث أن وسائل العنف واإلساءة المستخدمة في تعامـل  
الزوجين فيما بينهما قد تجعل الوالدين يمارسان هذه األساليب نفسها عند تعاملهمـا  

 .مع أبنائهما
 
 

 

 :ترتيب الطفل الميالديحجم األسرة و )ب
سرة هذا المتغيـر  مرتبط بإساءة معاملة الطفل هو حجم األالخر اآلمتغير ال

متوقع علي أساس االفتراض القائل بان عدد األطفال المتزايـد سـيمثل انعصـاباً    
حيث يشير البعض إلي أن هناك ارتباطاً بين زيادة .ومشقة علي القائمين برعايتهم 

عدد األطفال في األسرة وبين حدوث اإلساءة الموجه لألطفال فيها ، بحيث كلمـا  
. معاملـة الطفـل  فـي هـذه األسـرة     وث إسـاءة ال زاد عدد األطفال زاد حـد 

مذكور فـي  م ١٩٧٣في حين  أكدت دراسة عبد القادر ) ١٠٤:م١٩٩٥،إسماعيل(
إلي أن هناك عالقة سليبة بين زيادة حجم األسـرة وبـين   ) ٩٦: م٢٠٠٤الظاهر،(

 .مستوي الرعاية الوالدية المقدمة لألبناء
ميالدي من العوامل المهمـة  كما الحظ عدد من الباحثين أن ترتيب الطفل ال

في لإلساءة فقد ال تكون البيئات النفسية هي واحدة لكل األطفال، حيث تكون لكـل  
منهم بيئته الخاصة من خالل الدور الذي يلعبه في األسرة المرتبط بتفاعلـه مـع   



 
 

فـي هـذا الصـدد أن بعـض     ) ٧٤.p,١٩٨٣,Upton( األبوين، ولقد أشار أوبتن
ضطرابات نفسـية  ثالثة أرباع األطفال الذين يتميزون باالدراسات توصلت إلي أن 

قل من ثالثة أطفال بينما نصـف األطفـال الـذين يتميـزون     أيأتون من أسر لهم 
سر يكون عـدد أطفـالهم أربعـة أو أكثـر     أبالسلوك غير االجتماعي يأتون من 

 .)٩٦: م٢٠٠٤الظاهر،(
والرعاية واالهتمام ة فمثالً الطفل الميالدي األول الذي يحظى من أبوية بعناي

عـود علـي   مدلال معتمدا علي أبوية ولذا يت أوينش -تجاب مطالبة -أكثر من غيره
علـي   أأما الطفل الثاني ينش. ة من غيرهقل نجاحاً في الحياأقليل الكفاح و -االتكال

ل األصغر ـحب المنافسة والمثابرة علي الكفاح واالعتماد علي النفس في حين الطف
يطلب إليه تحمـل  نه ضعيف ال أتمتعا بطفولته وحريته يعامل علي ثر أو الوحيد أك

قل قدرة علي القيادة، وكثيراً ما يعـرض الطفـل األصـغر أو    أالمسئولية بسرعة 
 ).٣١٧: م١٩٩٤زيدان ، .(الوحيد عن شعوره بنقصه فينجح في حياته

ـ   (٣٩-pp٣٢,١٩٧٦, Tukman & Regan)ان وريكـن   ـويشير توكم
من خالل دراستهما إلي أن الطفـل المـيالدي   ) ٩٧: م٢٠٠٤هر،مذكور في الظا(

وفي  .قل تمثيالً لهاأة قياساً للطفل األصغر الذي يعد األول هو الممثل األكبر لألسر
 & Shephard(هذا السـياق توصـلت دراسـة شـيفارد واوبـنهم وميشـيل       

Oppenheim & (Mitchell, إلي أن االنحراف السلوكي يكون فقط  ١٩٧١,١٨٩
 & Croake(ويؤيـد ذلـك كـروك والسـون      ،ند الطفل األصغر أو األكبـر ع

Olsen,فل حيث توصال إلي أن الط )٩٧-٩٦: م٢٠٠٤الظاهر،مذكورفي ( )١٩٧٧
 & Murphyغيـر أن مـورفي ونيوكومـب     .الميالدي األول أكثـر انحرافـاً  

Newcom عامالً مؤثراً فـي   يريان أن ترتيب الطفل بين أخوته في حد ذاته ليس
 .لطفلان ما يؤثر هو اختالف معاملة أخصية الطفل وش
 :الخصائص الثقافية لألبوين )ج

تلك التي تتعلق بتأثر األب بالمتطلبات الحضارية  عني بالخصائص الثقافيةن
في مجتمعه وفهمه لتلك المتطلبات وواضح انه لكي يكون لتلـك المتطلبـات دور   



 
 

ن تكون تلك المتطلبات غيـر  ا أسيء في توجيه تصرف األب نحو أطفاله، يلزم أم
هذه الخصائص الثقافيـة  ومن . ناسبة ، أو أن فهم األب لها مختل، وغير ممعقولة

 :نذكر األتي
 .النظر إلي الطفل علي أساس انه خُلق فقط إلشباع الرغبة االنفعالية للوالـدين  -

 .وتحدث اإلساءة عندما ال يتحقق ذلك أو جزء منه
دين نحو الطفل مبنية علي جهل بمراحل تطـور  توقعات غير معقولة من الوال -

الطفل وخصائص كل مرحلة ،ومن ثم يتصرف األب نحو الطفل كما يتصرف 
 .نحو شخص بالغ 

تطبيق التوقعات االجتماعية في تربية الطفل بتشدد بـالغ  فـي وقـت مبكّـر      -
 ).٨٨: ١٩٩٠الدخيل ،.(جداً

في األسر المنخفضة  وهناك من يعتقد أن اإلساءة علي األطفال أكثر ظهوراً
في التعليم والدخل إال أن هناك آخرين يؤكدون علي إمكانية حدوث هذه اإلسـاءة  

ـ ـه ليس قاصراً علي طبقـنأات وـة الطبقـال في كافـعلي األطف ة ـة اقتصادي
 ).١٠٢-١٠١: ١٩٩٥إسماعيل ، .(ة واحدةـأو اجتماعي

 :عمر الوالدين )د
 ،سـعود  آل(مذكور في  Brissett & Chhopmanأشار برسيت وكهمان 

أن احتمال زيادة تعرض الطفل لإلساءة إذا كان عمر احد الوالـدين  ) ٨٣: ٢٠٠٥
ـ ـالغ فيه عن تعرض الطفـعاماً في الوقت الذي تم اإلب ١٨ل من أق اءة ـل لإلس

ن أو مـن  أو عند والدة الطفل ، فقد يتعرض الطفل لإلساءة من قبل احد الوالـدي 
سن احد الوالدين عامالً مؤثراً في قدرته علـي حمايـة    ، أو قد يكون صغركليهما

 .ىاألذالطفل من 
 :ض المستوي االجتماعي واالقتصاديانخفا )هـ

يعد انخفاض المستوي االجتماعي االقتصادي لدي األسرة احـد العوامـل   
المسببة لتعرض الطفل لإلساءة ، وقد تؤدي الظروف االقتصادية المتمثلة في قلـة  

ن من اإلسـاءة  يته إلشباع احتياجات أفراد األسرة إلي حدوث شكليالدخل وعدم كفا



 
 

يتمثل في أن الضغوط التي يتعرض لها الوالدان نتيجة قلة : لهماالموجه ألطفالها أو
الدخل وكثر المتطلبات واإلرهاق قد يؤدي إلي عدم تحمل الوالدين أي تصـرفات  

،  أما الجانب األخر معه بالتالي علي طريقة تعاملهما تصدر من الطفل مما ينعكس
فيتمثل في عدم إشباع احتياجات األبناء نتيجة لقلة الدخل مما يؤدي إلي عدم توفير 
الغذاء الكامل والرعاية الصحية الضرورية للطفل وهذا يؤدي إلي حدوث إهمال قد 

 ).٨٥: ٢٠٠٥سعود،  آل( )٩٠: ١٩٩٠الدخيل،.(يتطور لإلساءة 
إلحصاءات الرسمية في الواليـات المتحـدة   وتظهر التقارير القائمة علي ا
كبر بـين  ألبدنية تظهر بشكل متفاوت وبصورة األمريكية بشكل متسق أن اإلساءة ا

حيث تم التوصل إلي أن هذا النـوع مـن   . األسر المحرومة اقتصادياً واجتماعياً 
 مرة لدي األسر التي يقل دخلها السنوي ١٢اإلساءة أكثر احتماالً بأن يظهر بمعدل 

وقد وجدت بعض الدراسات أن هناك ارتباطـاً بـين   . دوالر أمريكي ١٥٠٠عن 
بحيث يظهر هذا النوع مـن اإلسـاءة    ،ي الدخل وبين تعرض الطفل لإلساءةمستو

وعلي الرغم من أن إهمال األطفال ممكن . كبر كلما قل الدخل في األسرةأبصورة 
اإلهمال يزداد في األسـر   إال أن معدل هذاظهر في جميع الطبقات االجتماعية أن ي

 آل.(التي تتصف بقلة الدخل أو البطالة أو تعتمد علـي المسـاعدات االجتماعيـة    
 ).٨٥: ٢٠٠٥سعود، 

 

 :المتسبب في اإلساءة )المؤذي(عوامل المرتبطة بالمعتدي ال -٣
اختلفت التصنيفات المحددة في الدراسات المختلفـة للصـفات واألسـباب    

ا اختلف الدارسون ـكم ،لـعلي الطف ىاألذخص إليقاع والعوامل التي تؤدي بالش
ال سواء من أسرته ـعلي األطف ىاألذفي تحديد أكثر األشخاص احتماالً في إيقاع 

ـ أاك من الدارسين من يري ـعنه، وهن أو المحيطين به أو حتى الغرباء ه فـي  ـن
مـن   غلب األحيان تقع اإلساءة علي األطفال من قبل المحيطين بهـم وبالتحديـد  أ

الوالدين أو ممن يعيشون معهم في نفس المنزل ، وهناك من صنف هذه العوامـل  



 
 

واء ـه الطفل سـوالصفات الخاصة بالمعتدي بناء علي نوع اإلساءة التي يعرض ل
 .كان بدنياً أو نفسياً أو جنسياً أو إهماال

 وديسـوكز  Polanaskyم طور كـل مـن باوالنسـكي    ١٩٨١وفي عام 
Desoix   وشارلنSharlin    نموذجاً لصفات األمهات المهمالت ألطفـالهن فـي

 :الواليات المتحدة األمريكية بأن لهن عدة صفات منها
 .سلبية  -تافهة -أم فاترة الشعور -
 .متضايقة -أم مندفعة -

 .أم معاقة عقلياً -
 .رجعي -أم لديها اكتئاب -

 .أم مصابة بالذهان -
أو الخنق مـن قبـل األم   وعادة ما ترتكب أشكاال اإلساءة البدنية كالتسميم 

بصورة أكثر من غيرها  وفي اغلب األحيان يظهر كثيراً مـن الوالـدين اللـذين    
وك العنيف ـيمارسان اإلساءة علي أطفالهما سمات شخصية تميل إلي ممارسة السل

ويزيد احتمال إيقاع اإلساءة علي األطفـال لـدي   . أو السلوك الجنسي غير المالئم
ماعياً ، وكذلك لدي األسر التي ليس لديها دخل كاف، ولكن الوالدين المحرومين اجت

ـ  ا أن ـمن المهم معرفة أن اإلساءة يمكن أن تحدث في كل الطبقات االجتماعية كم
ا ـاءة علي أطفالهمـمن الممكن أن يقوم كال الوالدين بإيقاع أنواع مختلفة من اإلس

 ).٤ :١٩٩٧,Meadow.(سواء بدني أو جنسي أو إهمال 
م علـي نمـوذج   ١٩٨٨ا عام  Egelandدت نتائج دراسة ايجالند ولقد أك

م والخـاص  ١٩٨٧عـام   Helferم وهيليفـر  ١٩٨١عام  Polanskyباوالنسكي 
حيث وجدت دراسـة ايجالنـد    . ل واإلساءة الوالدية علي األطفالبدراستهم لإلهما

Egeland  أن هناك عالقة مباشرة بين نمو الفرد في جو من الدعم العاطفي وبـين 
المحيط المؤذي الذي يعيش فيه ، وكذلك بين قدرة الطفل المستقبلية علي أن يصبح 

 .أبا بدون أن يقوم بإساءة أبنائه



 
 

إلي  Egelandكما توصلت أيضا نتائج الدراسة الطولية التي أجرها ايجالند 
كثر حدوثاً لدي أن مؤشرات وجود خطر من ممارسة األمهات إلساءة األطفال هي أ

 :تياآلمن يتصفن ب
 .تعرضن لإلساءة في طفولتهن  -
 .ولديهن صعوبات في عالقتهن بأزواجهن -

 .وحاجاتهن غير مشبعة  -
 .فقيرات -

 .عليهن الكثير من ضغوط الحياة -
 .ليس لديهن وعي وفهم للطفل وكذلك للعالقة معه -

 .ليس لديهن االهتمام والحماس لوصول مولد جديد -

 .ليس لديهن االستعداد لوصول الطفل  -
وهذه النتائج قد اتفقت مـع معلومـات   . هن اإلحساس بالدور ألوالدي ليس لدي -

عـام  Gilم وجـل  ١٩٦٧-١٩٦٥عـام   Elmerديموغرافية لدراسة ايلمـر  
 ).١٩٩٨,١٢,Al Sarno.(م١٩٦٨

ولقد توصل الباحثون إلي أن هناك مجموعة من العوامل التي يتصف بهـا  
ر ـوجود عامل منها أو أكثالمعتدي الذي يتسبب في إيقاع اإلساءة باألطفال، وفي 

 :ما قد يؤدي في بعض األحيان إلي إيقاع هذا الشخص لإلساءة علي األطفال ومنها
 :وامل النفسية والعقلية والشخصيةالع )أ 

دور في  Neuropsychologicalيمكن أن يكون للعوامل العصبية النفسية 
تثبت حتى اآلن  إيقاع اإلساءة علي األطفال علي الرغم من أن بعض الدراسات لم

ارتباطها بشكل مباشر بتعرض الطفل لإلساءة ومن هـذه العوامـل االضـطراب    
 السلوكي الحاد والذي قد يتمثل في عدة جوانب،كالنقص في المهـارات الذهنيـة ،  

ـ  الـدخيل،  .(ة ، االعتمـاد المفـرط علـي اآلخـرين    التحجر والقسوة ، العدواني
 Psycho) الوظيفيـة (الفسـيولوجية  باإلضافة إلي العوامل النفسية  ،)١٩٩٠:٨٧

physiological  وذلك مثل عدم القدرة علي مواجهة التعرض للضغوط ، وكذلك



 
 

سهولة االستثارة العاطفية ، لذا فان الوالدين اللذين يمارسان اإلساءة علي أطفالهما 
يكونان أكثر تفاعالً مع أي مثيرات محددة وذات صلة بالطفل مما يزيد من التفاعل 

 آل.(إلـي أحـداث اإلسـاءة علـي األطفـال     سي لديهما األمر الذي يـؤدي  النف
 ).٩٠-٢٠٠٥:٨٩سعود،

باإلضافة إلي أن هناك من يري أن وجود االضطرابات الشخصية والنفسية 
للوالدين قد يزيد من احتمالية عدوان الوالدين علي الطفل وذلك مثل إصـابة احـد   

ـ الوالدين باالكتئاب ، أو تعرضه لإلساءة الن ان ـفسية كما أن الوالدين اللذين يقوم
بإساءة أطفالهما معروفان بالتقلب في طريقة تنشئة األطفال والذي يعكس إمكانيـة  

ل كما قـد  ـوجود خطورة أو عدائية أو عدوانية في سلوكهما في التعامل مع الطف
يكون لديهما انتباه محدود ألطفالهما والذي ينعكس مـن خـالص المشـاعر ذات    

الضعف في القدرة علـي حـل   القليل من االيجابية والسلوك االجتماعي والمستوي 
 ).٢٦-١٩٩٦,٢٥,Kolko( .المشكالت

ويؤدي القصور العقلي أو العاطفي للوالدين أو لمن يقوم برعاية الطفل إلي 
احتمال تعرض الطفل لإلساءة ، وذلك في الحاالت التي يتم تشخيص حالـة احـد   

الطفل باإلصابة بأمراض عقلية مزمنة مصابون بإعاقة الوالدين أو من يقوم برعاية 
جسدية أو عاطفية أو أن لديهم أمراضا بدنية أو عقلية مزمنة حيث هناك صـفات  
معينة للوالدين اللذين يتعرض أطفالهما لإلساءة مثل محدودية التفكير و األمـراض  

هذه العوامل العقلية أو الجسمية وإساءة النفس بتعاطي المخدرات أو الكحول ، كل 
ــة   ــال خاص ــال األطف ــي إهم ــة إل ــرة والمؤدي ــد خط  & Brissett.(تع

Chapman,١٩٩٥.٣٦٢).(Toscano,١٩٩٨,٣٦٧.( 
 :اطي أو إدمان الكحول أو المخدراتتع )ب

العالقة بين تعاطي المخدرات وإساءة معاملة الطفل عالقة قوية ففـي عـام   
اسر بتعاطي أفرادها  من حاالت اإلساءة المسجلة كانت من% ٨٨م ظهر أن ١٩٩٧

أو بعض أفرادها المخدرات وتفوق هذه النسبة اإلحصائيات التي سجلت في سنوات 
سابقة ، وبناء علي ذلك يفترض انه بعد سنوات قليلة سيظهر تعـاطي المخـدرات   



 
 

وانتهت دراسة مصرية .علي السطح كعامل يساهم في أحداث إساءة معاملة الطفل 
فيها اآلبـاء   ىكانت أكثر شيوعاً في األسر التي يتعاطإلي أن إساءة معاملة الطفل 

 ). ٢٧٦: ٢٠٠١إسماعيل ،(الخمور والمخدرات 
-٣٦١ .١٩٩٥,Brissett & Chapman(في حين يشير بريست و شابمان 

إلي أن احتمال زيادة تعـرض الطفـل   ) ٩١: ٢٠٠٥ال سعود،( مذكور في) ٣٦٢
ن أو من يقوم علي رعايـة الطفـل   لإلساءة في الحاالت التي يقوم فيها احد الوالدي

بتعاطي المخدرات أو الكحول إلي الحد الذي تتأثر فيه الوالدية أو يكون ذلك بـدفع  
 .الطفل لتوزيع المخدرات بما يؤثر في أمن الطفل ونمو صحته

 :تعرض المعتدي لإلساءة في طفولته )ج
حتمال ن تعرض الوالدين أو احدهما لإلساءة في مرحلة الطفولة يزيد من اإ

تعرض أطفالهما لنفس اإلساءة من قبل الوالدين أنفسهم ، حيث يمكن أن يعد ذلـك  
احد المؤشرات الدالة علي وقوع اإلساءة علي الطفل من قبل احد الوالدين وهنـاك  
من الدارسين من يري أن اإلساءة الموجه للطفل يكون احتمال حدوثه أكثر بمعـدل  

وكـذلك فـان   . تعرض لإلساءة في طفولته  عشرين مرة إذا كان احد الوالدين قد
هناك اتجاهاً قوياً لدي هؤالء الذين قد تعرضوا لإلساءة أطفالهم علي الرغم من أن 
بعض الدراسات أثبتت أن أكثر من ثلث األمهات الالتي تعرضـن لإلسـاءة فـي    
طفولتهن يقدمن ألطفالهن رعاية جيدة وال يمارسـن اإلسـاءة علـيهم ولكـن الن     

لوك متعلم فقد يتعلم األطفال العدوان أثناء طفولتهم ممـا يـؤدي إلـي    العدوان س
: ١٩٩٥إسـماعيل ، .(استخدامهم لهذا األسلوب في معاملة أبنائهم عندما يكبـرون  

١١٢-٩٦(. 
 

 :)البيئة المحيطة(مرتبطة بالمجتمع العوامل ال -٤
ع ـيركز بعض العاملين في هذا الحقل علي أهمية اآلراء الحضارية لمجتم

ما نحو طرق تربية األطفال فالمجتمع الذي يري في القسوة عنصراً ضرورياً فـي  
تربية الطفل سيبرر اإلساءة إذا حدثت علي أساس أن لألب الحق أن يفعل ما يشاء 



 
 

لطفلة في سبيل تربيته ووجود هذه المبررات وذلك التسامح يعطي الضوء األخضر 
 .الوالدين الستخدام القسوة 

إلي أن العوامل المختلفة المسببة إلسـاءة  ) ٩٢-٩١: ١٩٩٠،الدخيل(وأشار 
الطفل ليست هي السبب المباشر لحدوث اإلساءة في حالة ما ولكن المحيط الـذي  
يجعل حدوث مثل هذا السلوك ممكناً أو محتمالً أي أنها الخلفية لذلك السلوك وليس 

ية إلساءة الطفـل  وهذا ما قد يجعل وجود نفس األسباب الدافع. السبب المباشر له 
متوافرة لدي أسرتين واحدة منهما تقوم بإساءاته والثاني ال تقوم بهذه اإلساءة وقـد  
يعود ذلك أيضا أما لتقبل العنف أو لوجود صور مختلفة منه في المجتمـع الـذي   
تعيش فيه األسرة كالعنف المشاهد علي شاشات التلفزيون مثال أو معدالت الجريمة 

 .مل مختلفةلك من عوا المرتفعة إلي غير ذ
 
 
 
 
 :رة لظاهرة إساءة معاملة األطفالالنظريات المفسمناحي أو  -

وجدت عدة اتجاهات لتفسير ظاهرة إساءة األطفال ، من خالل محاولة كثير 
من الباحثين توظيف المفاهيم الموجودة في بعض النظريات العامة والكالسيكية في 

وعلم النفس االجتماعي ، فاالتجاهات التـي  مجاالت علم النفس ، وعلم االجتماع، 
قيلت في تفسير ظاهرة إساءة األطفال إذن هي في األسـاس اتجاهـات عامـة ،    
تستخدم في تفسير كثير من أنماط السلوك اإلجرامي والنحرافي وقد حاول الباحثون 
توظيفها في تفسير ظاهرة إساءة األطفال ، ومعرفة األسباب الكامنة خلفها والمؤدية 

إلي أن ) ٩٦: ١٩٩٥(ولقد أشار إسماعيل  ).٧٢: ٢٠٠٧الشهري،(اـإلي ظهوره
هناك أكثر من منحي يستخدم لتفسير أسباب إساءة معاملة األطفال البدنية فـالبعض  
يتبنى منحي واحداً والبعض األخر يجمع بين منحيين أو أكثـر وانحـدرت هـذه    

يز علي العوامل السـببية  المناحي أو وجهات النظر في موضوع اإلساءة إلي الترك



 
 

وستعرض الدراسة الحالية هذه المناحي أو النظريات التي تفيد موضوع الدارسـة  
لمشـكلة إسـاءة    ثالث مناح تفسيرية Ross & Collmerفقد قدم روس وكولمر 

 :معاملة الطفل وهي
  : psychiatric Approachالطب النفسي  ىحنم -١

تشاراً في تفسير إساءة معاملة الطفل منحي الطب النفسي من أكثر المناحي ان
واشتق هذا المنحي من تحليل الطب النفسي للوالد المسيء ، ويركز هذا المنحـي  

لوالد المسيء ويري أنها سبب أساسي لإلساءة ويفترض أن الوالـد  اعلي شخصية 
المسيء لدية مجموعة خصائص شخصية تميزه عن غيره من اإلباء ، وأنه غيـر  

حدى الفئات التشخيصية الطبية النفسية، مثل الفصام، أو ذهان سوي، ويصنف في إ
وبالتالي فهو في حاجة إلي عالج نفسي مكثف لكي يتغلب علي . الهوس، واالكتئاب

وبرغم أن . مرضه ، وفي هذه الحالة يري السلوك المسيء علي انه أظهار للذهان
يرات تشير علي انه بعض الذهانيين مسئولين عن إساءة معاملة الطفل غير أن التقد

من الراشدين المسيئين للطفل يمكن تصنيفهم علي أنهـم مرضـي   % ١٠اقل من 
وزبجلـز    Spinettaم وسبينتا ١٩٧٣ Kempeعقليين وقد أيد ذلك كل من كيمب 

Ziglr.   وقد افترض كل من فولي وايفانزEvans & Woolley   وميلر وجـود
سبب قوي في إسـاءة معاملـة   حدوث مرتفع للسلوك العصابي والذهاني كعامل م

ين وبلوتر وغيرهم أن معظم الوالـدين المسـيئ    Greenالطفل في حين قال جرين
وعليه يؤيد التراث السـيكولوجي فـي هـذا    . والعدوانيين هم شخصيات فصامية

الموضوع وجهة النظر القائلة بان عدد قليل فقط من الوالدين المسـيئين اظهـروا   
أن النظر إلي  Blumbrgeن الحظ بلومبرج حديثا أعراض ذهانية شديدة ، في حي

نه ذهاني كان اعتقاد خاطئ للمنحي الطب النفسي في إسـاءة  أالوالد المسيء علي 
 .)٩٧: م١٩٩٥إسماعيل،.(ذهان عامل نادر في إساءة الطفلمعاملة الطفل فال

: م١٩٩٩مذكور في العيسي،(Goldstein,etatوأشار جولستين وآخرون  
لهـم سـمات   ) المسـيئين (باء المتعسفينا المنحي يفترض أن اآلإلي أن هذ) ١٥٦

فنري أن الـذي  ) غير المسيئين( شخصية معينة تفرقهم عن اإلباء غير المتعسفين



 
 

ويرجع سوء المعاملة إلي الحالة المرضـية  .يسيء المعاملة هو شخص معتل عقلياً
شخصـية  للذي يسيء المعاملة متدرجا من المرض العقلي الخطير إلي سـمات ال 

المنحرفة ، لذلك يركز أصحاب النظرية علي السمات الخاصة لإلباء التي تسهم في 
 .عجزهم عن توفير رعاية مناسبة للطفل

صفات أخـرى   )١٤-p١٢ :١٩٨٠,Freeman,M,P.A(فيرمان  وأضاف
اء بسيط أو مدمنو الكحول ـة أطفالهم هم غالبا ذوو ذكـلإلباء الذين يسيئون معامل

ت الجنسية غير الشرعية ، أو الذين هم غير مستقرين في حيـاتهم  أو ذوو العالقا
الزوجية أو الذين هم قليلو المعرفة هؤالء جميعاً غير ناضجين متهـورين أنـانيين   
مفرطى الحساسية وعدوانيين وسمي هذا المحني بالمنحي النفسي المرضي حيـث  

معاملة الطفل  رد يسيءـأي ف: ة تقولـعادي ـةوجد في التراث النفسي هناك نغم
أو يقتلهم فهو مريض نفسياً وأصبحت هذه النغمة متماثلة مع السبب والتأثير بـين  
المرض النفسي العقلي وبين سوء المعاملة الطفل ،ويقرب االفتراض مـن الـذي   
يسيء معاملة الطفل بأنه يخفق في الحصول علي شخصية مميـزة تتطـابق مـع    

راثية وان هذا المنحي يفترض أكثر من الشخصية السوية لما في ذلك من عناصر و
في حين يعتبر  ).اضطراب عقلي تحولي( ذلك بأن المرض يظهر في صورة ذهان

هذا المنحي الذين عانوا من العنف الشديد في طفولتهم عادة هم أكثر ميالً لممارسة 
العنف أو اإلساءة إلي أطفالهم وزوجاتهم من األشخاص الذين عانوا من عنف اقل 

كال العنف و حتى اقلها قسوة تنتقل من جيل إلي جيل فاستنتج الباحثون من وان أش
ذلك انه كلما كان تواتر العنف اكبر في الطفولة كلما كانت الفرصة أمام الضـحية  

 ). ٤٧-٤٥: م١٩٩٧نيوبرغر، .(اكبر لكي يشب ويصبح أباً عنيفاً
المسيء فهو كما تضمن هذا المنحى اإلشارة إلى أهمية تاريخ طفولة الوالد 

أما عوامل وكيفية انتقال .قد أسيئت معاملته وهو طفل وتعرض ألنماط عقاب بدني 
اإلساءة من جيل ألخر فلم يقدم أصحاب هذا البعـد أي اقتـراح ، وذكـر روس    
وكولمر تفسيرا واضحاً عن كيفية انتقال إساءة معاملة الطفل من ذرية إلى أخـرى  

الذي أسيئت معاملته وهو طفـل كـان لديـه    وربما يقصد هؤالء أن لالبن البالغ 



 
 

راشدين مسيئين كنماذج يحاكيها، واألطفال يمتصون معاييرهم ودروسهم التربويـة  
بعمق، وفي سن مبكرة كثير من األطفال الذين أسيئت معـاملتهم يطبقـون تلـك    

  . الدروس على أطفالهم تلقائياً وبنفس األسلوب عندما يكبرون ويصبحون أباء
ات المميزة والتي تعكـس شخصية الوالدين المسيئة ألطفـالهم  أما الموصف

  :كاآلتي مجموعاتفي ) Merrill(فأن هناك أربع مجموعات لآلباء صنفها 
مجمـوعة اآلبـاء الذين تمت مواجهتهم وأتضح في شــخصيتهم العــداء    -١

عموماً، وأستنتج ميريل أن هــذا الغضب الناتج من التعارضات والتناقضات 
ولة ومرحلة النضـج المبكر، امتدت جـذوره وخـبراته إلى مرحـلة في الطف
 .الشباب

مجموعة تعاني من الصرامة اإلجبارية في نقص الـدفء ونقـص األسـباب     -٢
واعتقاد هؤالء اآلباء أنهم يدافعون . ونقص التفكير المنطقي) البالهة(المنطقية 

  .عن مبادئهم، وأنهم على صواب في كل ما يفعلونه

ديها اعتقاد قوي وإحساس بالسلبية واالعتمادية على اآلخرين، وظهر مجموعة ل -٣
 عليهم هذا اإلحساس الشديد باالعتماد على اآلخرين عند اتخاذ القرارات، وبدا

 .على العديد من هؤالء عدم النضج
مجموعة من اآلباء أساءوا معاملة أطفالهم، ويبدو أنهم كانوا صغاراً، أو كـان   -٤

  . جعلتهم غير قادرين على رعاية وتدعيم أسرهملديهم إعاقة جسدية، 
وكان هذا التنصيف العلمي لـ ميريل ذا قيمة لو كان بغية عرض اإلطـار  
النفسي المرضي فقط حيث يوجد أكثر من نوع من اإلباء واألمهات يسيئون معاملة 
أطفالهم وليس هناك عامل دافعي واحد  واالفتراض األخير لهذا المنحـي هـو أن   

في المرض النفسي تمتد جذوره إلي مرحلة الطفولة المبكـرة فـي اإلبـاء    السبب 
وهكـذا،  . واألمهات ، حيث أن الوالدين قد أسيئت معاملتهما حينما كانا صـغيرا  

يؤكد هذا البعد على أن شخصية كالً من األب واألم مرتكبي اإلساءة تتميزان عـن  
، كـذلك وجـود   )شخصيات مضطربة(غيرهما بخصائص تعبر عن عدم السواء 

هي جميعها اضطرابات تعد عوامل مسـببة  ، )شخصيات فصامية(أعراض ذهانية 



 
 

ومهيئة بدرجة كبيرة لإلقدام على إساءة معاملة الطفل األمر الذي يتعـذر عليهمـا   
: القحطـاني، بـدون تـاريخ   .(إدارة شؤون األسرة ومواجهة مشكالتها كما ينبغي

 ) االنترنت
حي يعتبر دليالً واضحاً ألنه يبـين أن السـمات   فالمعيار األساسي لهذا المن

 ،طارئة األولي إساءة معاملة الطفـل الشخصية لإلباء المسيئين قد تكون العوامل ال
أن العوامل الشخصية لإلباء المسيئين حتى لـو وجـدت    Goldsteinوهنا يوضح 

وامل بشكل ثابت ال يبدو أنها كافية لتكون سببا في سوء معاملة الطفل في غياب الع
 .المعدة مسبقا في إطار األسرة واألنظمة االجتماعية

ولم يقدم أصحاب هذا المنحي تفسير واضح لسبب أو لكيفية انتقـال سـوء   
معاملة الطفل من ذرية إلي أخري لكن بعضهم قال أن البالغ الذي أسيئت معاملتـه  
 وهو طفل لديه بالغين مسيئين كنماذج يحاكيهـا واألطفـال يمتصـون معـاييرهم    
ودروسهم التربوية بعمق وفي سن مبكرة الكثير من األطفال الذين أسيئت معاملتهم 
عندما يصبحون إباء يطيقـون تلـك الـدروس علـي أطفـالهم تلقائيـاً وبـنفس        

 .)٩٨: ١٩٩٥إسماعيل،.(األسلوب
يتضح مما سبق أن محني الطب النفسي يفسر اإلساءة الوالدية مـن خـالل   

لدى اآلباء واألمهات ، فالوالدين أو أحـدهما قـد    العدوان الكامن في الالشعوري
تعرضا ألذى في طفولتهما مما يدفعه إلى إساءة أطفاله حيث يفسر سلوك اإلسـاءة  
الوالدية للطفل بسبب وجود خلل عصبي أو أمراض نفسية أو تخلف عقلي لدي أي 

 وإرجاع سوء المعاملـة إلـي الحالـة   ) الطفل–األم  –األب (من األطراف الثالثة
المرضية للمسيء متدرجاً من المرض الخطير إلي سمات الشخصـية المنحرفـة   

طفالهم باإلضـافة  ألير الرعاية والحماية المناسبة والتي تسهاهم في العجز عن توف
إلي أهمية تاريخ طفولة الوالد المسيء واعتباره عامل مسبب لإلساءة لذا ال بد من 

يخ طفولتهم عند تفسير عملية اإلسـاءة  النظر لتلك السمات الشخصية الوالدية وتار
 .األنظمة المختلفة وإطارواالهتمام أيضا بالعوامل األخرى في إطار أسرة الطفل 

 

 :Social Approachالمنحي االجتماعي  -٢



 
 

يركز هذا المنحي علي البيئة االجتماعية ويفترض أن اإلساءة ناجمة عـن  
في محاولتهم اليومية للتعامـل مـع   االنعصابات واالحباطات التي يقابلها الوالدان 

البيئة االجتماعية فهذا المنحى يركز علي القيمة االجتماعيـة والثقافيـة واألسـرة    
كعناصر أساسية  مساهمة في إساءة معاملة الطفل ،فالتعرف علي النسق الثقـافي  
والفلسفة االجتماعية للمجتمع والقيم ودراسة االتجاهـات الثقافيـة نحـو العنـف     

القوة البدنية في العالقات بين األفراد كل ذلك يقدم صورة مفيـدة لفهـم    واستخدام
 ). ١٣: ٢٠٠٣توفيق،( )٢٧١: ٢٠٠١إسماعيل،.(إساءة معاملة الطفل

فالتركيز ليس علي الفروق الفردية كما في المنحي الطب النفسي ولكن علي 
اهم في إسـاءة  القيمة االجتماعية والنظام االجتماعي للثقافة والجماعة واألسرة كمس

معاملة الطفل ويري هذا المنحي أن فحص لسياق الثقافة االجتماعية التـي يحـدث   
 ) ٩٨: ١٩٩٥إسماعيل،.(فيها اإلساءة يقدم لنا تفسيراً كامالً علي عملية اإلساءة 

كما أن وضع األسرة في النظام االجتماعي واالقتصادي هو مفتـاح مهـم   
المنحي أيضا افتراض نموذج االنعصـاب   ورئيسي لفهم هذه المشكلة ويتضمن هذا

التراكمي الذي يفترض أن درجة االنعصاب واإلحباط الذي يقابله الفرد في مواقف 
حياتية مختلفة في البناء االجتماعي هي محدد لإلساءة و أخيرا يري هذا المحني أن 

قـة  بناء ونظام األسرة والعالقات األسرية يمثلون مصدرا للمساندة االجتماعية وثي
 .)١٣: ٢٠٠٣توفيق،.(الصلة بمحددات اإلساءة

ويعتبر هذا المنحي السياق االجتماعي الذي يحـدث فيـه سـوء المعاملـة     
ـ      ة والعوامل االجتماعية البيئية مثـل الوضـع االجتمـاعي االقتصـادي والبطال

، شة وحجم األسرة ، وتركيبة األسـرة والمعي والصعوبات المادية وظروف السكن
ين والعزلة االجتماعية تعد عوامل مفاجأة أساسية للضـغط الـذي   واإلباء المراهق

من داخـل  (، تركز أيضاً علي الضغوط البيئية المتراكمة ةيؤدي إلي إساءة المعامل
وعالقتها بانعزال األسرة وعلي المساعدات االجتماعية وموارد ) األسرة أو خارجها

 .)١٥٨: م١٩٩٩يسي،الع.(المجتمع وكيفية عالقة تلك العوامل بإساءة الطفل



 
 

)  م٢٠٠٣مذكور في توفيق،(Ross & Collmer وقد ذكر روس وكمولمر 
قدم نتائج لبعض الدراسات التي تؤكد علي أن مستويات العنف في  هذا المنحي أن

المجتمع تنعكس في مستويات العنف في األسرة وان األسرة التي تستخدم العـدوان  
لزوجية تميل إلي استخدام أنمـاط سـلوكية   اللفظي والبدني كوسيلة لحل الخالفات ا

ن االنعصابات والمشقة واإلحباط تولد السلوك المسيء أمشابهة في تربية أطفالها و
البطالة : وترتبط درجة المشقة بالوضع االجتماعي للفرد وان مصادر المشقة مثل 

لها وظروف المعيشة القاسية والدخل المحدود وحجم األسرة والنسق البنائي لألسرة 
تأثير علي األسرة كما قدم هذا المنحي نتائج لدراسـات تشـير إلـي أن العزلـة     
االجتماعية وعالقات األسرة بالمجتمع لها دور في إساءة معاملـة هـذه األسـرة    

قاتـه الشخصـية   ألطفالها فقد ظهر أن الوالد المسـيء منعـزل اجتماعيـا وعال   
 .ةواالجتماعية قليل

ه العوامل داخل المنحي التي تناولت هذوفيما يلي عرض لبعض الدراسات 
 :االجتماعي

 :م في حدوث إساءة معاملة األطفالاالتجاه الثقافي نحو العنف كمساه )أ
العنف السائد في المجتمع والذي يقبله ذلك المجتمع ، كذلك العنف الواضح 
في برامج التليفزيون وأفالم السينما ومسلسالت يدعم العنـف ايجابيـاً ، و يعتبـر    

قرار ثقافي مجتمعي للقوة الجسدية في حل الصراع بين األفراد ينجم عنه زيـادة  أ
أن األسـر التـي    ١٩٧٤ في مستوي إساءة المعاملة األطفال، كما وجد سـتينميتز 

تستخدم العدوان اللفظي والجسدي كوسيلة لحل الخالفات بـين الـزوج والزوجـة    
ربية وتنشئة أطفالهم وبالتـالي  يميلون إلي استخدام أنماط مشابهة من الوسائل في ت

يميل األطفال إلي استخدام هذه الوسائل من العنف في عالقـاتهم مـع األقـارب    
 .واإلخوة

وفي ضوء هذه األنماط المكررة من العنف في المجتمع وعلـي المسـتوي   
األسري فانه ليس من المدهش أن العقاب البدني هو أسلوب تنشئة ومعاملة والديـة  

ستخدام في المجتمعات بصفة عامة والمجتمع السـعودي بصـفة   لألطفال واسع اال



 
 

مـن كـل   % ٩٣أن Stark & Mc Evoyخاصة، وقد قرر ستارك وماك ايفوي 
اإلباء واألمهات في أمريكا يستخدموا العقاب البدني واستخدام العقاب البدني لـيس  
قاصراً علي األطفال فقط بل يتضمن المراهقين وفي كل المسـتويات والطبقـات   

 .االجتماعية
وباختصار افترضت الدراسات الثقافية والحضارية أن التباين في مستوي العنـف  
الثقافي ينعكس في العنف األسري وتباعاً في تفضيل واسـتخدام العقـاب البـدني    

 .)٩٨: م١٩٩٥إسماعيل،.(كأسلوب من أساليب تنشئة األطفال
 :عاملة الطفلاالجتماعية وإساءة ماالنعصابات االجتماعية والطبقة  )ب

االفتراضات المتضمنة في المنحي االجتماعي إلساءة معاملة الطفل هو  أحد
أن االنعصابات أو المشقة واإلحباط يولد السلوك المسيء كما افترض أن درجـة  

، فاإلفراد مـن الطبقـة االجتماعيـة    ب مرتبطة بالوضع االجتماعي للفرداالنعصا
، في حين أن إسـاءة  من االنعصابات البيئية قدر اكبر االقتصادية الدنيا يعانون من

معاملة الطفل ليس قاصراً علي طبقة اقتصادية اجتماعية واحدة وإنها ليست ظاهرة 
بأمريكا حيث Gil تخص الطبقة الدنيا فحسب وهذا يخالف المسح الذي قام به جيل 

قرر جيل أن الراشد المسيء يميل إلي أن يكون منخفض الـدخل والتعلـيم أي أن   
 .إلساءة أكثر انتشارا في الطبقة الدنيا وفي الواقع من الصعب قبول هذه النتيجة ا

وتمثل الطبقة مصدراً جزئياً لالنعصاب قد يسبب اإلساءة ، وان كان هنـاك  
مصادر لالنعصاب أكثر وجوداً وتأثيراً علي اسر الطبقة الدنيا مثل البطالة والفقـر  

، ومع ذلك فان اسر الطبقة المتوسـطة   وظروف المعيشة القاسية والدخل المحدود
والعليا قد تواجه مجموعه من االنعصابات والمشقات التي قد تسهم تباعاً في عملية 

التوتر الناجم عن الوظيفة الخالفـات  : إساءة معاملة األطفال من هذه االنعصابات 
، األطفال غير المطيعين وهي أيضا انعصابات ليست قاصرة علـي فئـة   ةالزواجي

 .)١٠٢: م١٠٢:،إسماعيل.(قة واحدة فقط فمعظمها شائع في اسر كل الطبقاتطب
 :ظروف المعيشة والمسكن )ج



 
 

الشواهد المرتبطة بتأثير ظروف المعيشة واألشكال المختلفة للبيئة الفيزيقية 
 Royوفي دراسة روي. علي اختيار أساليب المعاملة والتنشئة الوالدية غالباً غائبة

وواضـح   .سامح كأسلوب تنشئة لألطفال وعد حجرات المنـزل وجد عالقة بين الت
كذلك أن المساكن ذات المساحات الكبيرة ال تشجع قاطنيها علي التفاعـل وإقامـة   
عالقات الصداقة مع الجيران وكلما زادت مساحة المسكن قل احتمال تفاعل األسر 

ولكن هنـاك  ، فالعزلة االجتماعية عامل متضمن في عملية إساءة معاملة األطفال 
شواهد قليلة علي وجود عالقة بين ظروف المعيشة والمسـكن وإسـاءة معاملـة    
األطفال ومع ذلك فـان ظـروف المسـكن قـد تتفاعـل مـع عوامـل أخـري         

 .)١٠٢، ١٩٩٥إسماعيل،.(كالبطالة
 :البطالة )د

د من الدراسات إلي أن البطالة قد تسهم فـي إسـاءة معاملـة    يعدال تأشار
تزايد عدد اإلباء واألمهات العاطلين في دراسة له عـن    Gilلاألطفال فقد قرر جي

إساءة معاملة الوالدين وذلك داخل الفئة المصنفة كمسيئة وقد سجل جولـد سـتون   
نسبة مشابهة من اإلباء واألمهات العاطلين فـي   Gold Ston & Youngويونج 

لعدوان األسري وتتسق هذه النتائج عن العالقة بين ا.عينة الدراسة المصنفة كمسيئة
والبطالة مع نتائج أخرى تتعلق بالرضا عن العمل ، فقد افترضت دراسات عديـدة  
انه كلما قل الرضا عن العمل ارتفع استخدام األب للعقاب البدني القاسي مع أطفاله 

وفي الحقيقة .فالبطالة والرضا عن العمل عوامل جوهرية في إساءة معاملة األطفال
تها لكن البطالة غير المتوقعة والمفاجئة هي األكثر احتمـاالً  ليس البطالة في حد ذا

 .أن تسبب السلوك العنيف
األب العاطل ربما يبقي بالمنزل وقتاً طويالً مما يزيد احتمال نشوب صـراع   -

 .وخالفات بين الزوج والزوجة أو األب واألطفال
 .قد يقوم األب بدوره كراعي ومربي ألوالد أكثر من ذي قبل -

نجازه المهني وفشله في إالذي اكتسبه من خالل تحصيله و هب لمركزفقدان األ -
كبر أاالحتفاظ بالمركز الوظيفي قد يؤدي به إلي محاوالت تأكيد سلطته بصورة 



 
 

في األسرة إلعادة بناء مركزه وتقديره لذاته وقد يكون السلوك العنيـف مـع   
شائع أكثـر فـي   ظهر أن السلوك العنيف  دفق ،حد وسائلة لتحقيق ذلكأاألبناء 
نجاز في العمل وضـعيف الـدخل   التي فيها األب أو الزوج ضعيف اإلاألسر 

ويتمثل السلوك العنيف في استخدام األب للعقاب البدني واإلجبار في محاولـة  
 .إلثبات تفوقه وأفضليته

قد ترتبط البطالة باحباطات أخري مثل العوز المالي والحاجة إلي المال والذي  -
ـ  يسبب انعصاباً   ذداخل األسرة ينعكس في معاملة اإلباء لألبناء والتي قـد تأخ

 ).١٠٤ ،م١٩٩٥، إسماعيل).(العقاب البدني(صورة السلوك العنيف
 :االجتماعية وإساءة معاملة الطفلالعزلة : عالقة األسرة بالمجتمع )هـ

ذكرنا فيما سبق أن اإلساءة هي نتيجـة لمقـدار وزيـادة مجموعـة مـن      
ة والنسق البنائي لألسرة والذي قد يمدها بالمساندة في أوقـات  االنعصابات والمشق

الشدة والمشقة والنسق البنائي لألسرة وكذلك بالتخفيف الدوري أو المشاركة فـي  
ففي المجتمعات الحديثة هناك ميل عـام  .مسئولية األطفال قد يكون عامل محدد مهم

ة المحتوي ـاألسرة ذاتيفي بناء األسرة للتحول من نسق األسرة الممتدة إلي نسق 
كبـر  أأو األسرة المنفردة باإلضافة إلي ذلك هناك ميال عام نحو حراك اجتمـاعي  

ـ ـاج هـتوعزلة اجتماعية ويعتبر الوالدين المسيئين ن ـ ـذه المي ات ـول والنزع
ـ  ـة لكـن نمط العزلة االجتماعيإباختصار فو. العامة ال ـل من الوالـدين واألطف

ـ  يميز األسر المسيئة ولك ة ـن اتجاه السببية غير واضح فقد تعزل األسـرة المسيئ
نفسها تجنبـاً لكشـفها أو خشـية رفـض واسـتهجان أسـلوبها فـي معاملـة         

 .)١٠٧ :م١٩٩٥، إسماعيل.(أطفالها
ـ ـويتضح مما سبق أن الدراسات التي تؤيد هذا المنحي تفي ة ـد بأن طبيع

ي قد تكون من المحـددات  البيئة األسرية وظروفها المختلفة والنسق البنائي األسر
 .التي ال يمكن تجاهلها أو االستهانة بأثرها في حدوث سلوك اإلساءة

 

 : Socialـ Approach Situationalالمنحي االجتماعي الموقفي لإلساءة  -٣



 
 

يبحث هذا المنحي في تفسير إساءة معاملة الطفل عن أسباب في المتغيرات 
موقفية التي يري أنها قـد تسـهم بطريـق    البيئية خاصة والمتغيرات االجتماعية ال
الموقف االجتماعي والذي يمثلـه موقـف   : مختلفة في اإلساءة من هذه المتغيرات 

تنشئة ورعاية الطفل ، وأنماط التفاعل بين الطفل والراشد القائم برعايتـه أو بـين   
تي الزوج والزوجة والتحليل االجتماعي الموقفي الذي قد يزيد االهتمام بالعوامل ال

تبقى علي األنماط المسيئة كما اهتم هذه المنحى بدور الطفل فـي عمليـة إسـاءة    
 .)١٤-١٣: م٢٠٠٣توفيق،.(معاملته فاألطفال مشاركون فعالون في هذه العملية

نه ليس ضحية ولكنه عنصر مساهم ومسبب أينظر هذا المنحي إلي الطفل و
 Theئيـة اإلسـاءة    لإلساءة ومن أهم ما أشار إليـه هـذا المنحـي فكـرة انتقا    

Selectivity of Abuse   التي تري أن ليس كل األطفال يساء معاملتهم  ، ولكـن
عادة هناك طفل معين داخل األسرة يختار وينتقى للمعاملة السيئة دون عمد فالطفل 

 :ذاته يسهم في إساءة معاملته وذلك لألسباب التالية
المحددة وراثيا تجعلـه أكثـر    أن تكون لديه بعض الخصائص البدنية والسلوكية) أ

 .عرضه إلساءة معاملته كالتخلف العقلي والحالة المزاجية 
بعض سلوكيات الطفل التي يظهرها أثناء تفاعله مع والديه أو رفاقه وإخوانـه  ) ب

يجعله هدفا محتمال لإلساءة ونتيجة لهذه اإلساءة في المعاملة تظهـر سـلوكيات   
ساءة مـن القـائمين برعايتـه ومـن هـذه      أخرى قد تسبب تباعا مزيدا من اإل

 .:)ت. ب القحطاني،.(النشاط المفرط ، والكسل، والجدل والنقاش: السلوكيات 
باء ولقد قدمت العديد من النماذج التي تحدد أبعاد الوالدية والعالقات بين اآل

ركـز  وقـد   ،ذا األبعاد الثالثة للوالدية) ١٩٩١,Dix(واألبناء منها نموذج ديكس 
 :ج عليالنموذ

 .الطفل والوالدين والعوامل التي تنشط عواطفهما -١
 .التأثيرات الدافعية التي تحدثها علي الوالدين بمجرد إثارة عواطفهما -٢
 .العمليات التي يقوم بها الوالدين لفهم العواطف والسيطرة عليها -٣



 
 

ويحاول هذا المنحي التأكيد علي أن العواطف ضـرورة حيويـة للوالديـة    
ة وعندما يتم استثمار هذه العواطف من خالل االهتمام بالطفل نكون بصـدد  الفعال

والدية فعالة ومستجيبة ، وفي الوقت نفسه فان العواطف تضعف الوالدية إذا كانت 
اقل من الالزم أو أقوى من الالزم أوال تتماشي مـع مهـام ومتطلبـات رعايـة     

 )  ١٩٩١:٣,Teodore.(الطفل
، وقـد  فسية وضع نماذج متكاملة للوالديـة النكما حاولت بعض الدراسات 

مـذكور فـي   ) (١٩٩٢,Lawrence ظهرت فكرة هذه النماذج في دراسة سينسيا
والتي قدمت نموذجاً للوالدية يتضمن أربعة أبعاد لشخصـية  ) ١٥: م٢٠٠٣توفيق،(

 :األم
 .القدرة علي التعلم -١
  .االستعداد المعرفي للوالدية -٢
 .التوافق النفسي -٣
  .موميةالصحة األ -٤

ويفترض هذا النموذج أن هذه األبعاد تتفاعل مع شخصية األم وكذلك مـع  
السياق االجتماعي الذي يحدث فيه العالقة بين األم والطفل بما يؤثر فـي الـدور   

) (١٩٨٦,Dunham دراسة دانهام تأشاروقد  .ألوالدي لالم وكذلك في نمو الطفل
استجابات الطفل وردود أفعاله التتابعية الخاصة  إلي أن هناك أثرا لتفاعل األم علي

بالنمو االجتماعي لدية مما يسهم بدوره في تحسين البناء النفسي لسلوك الطفـل ،  
كما أن التواصل االجتماعي بين كل من األم والطفل يعتمد إلي حـد كبيـر علـي    

لتنبـؤ  المثيرات البيئية والخبرات المبكرة مما يسهم بدوره في تشكيل شخصـيته وا 
ومما الشك فيه . )١٥: ٢٠٠٣توفيق،.(بسلوكه التوافقي في المراحل النمائية المقبلة

أن النمو السليم للطفل والتربية الصحيحة تتوقفان علي كفاءة مـن يتـولى أمـره    
بالرعاية ، وباألخص الوالدان اللذان يعتبران أهم المؤثرات االجتماعية التي تلعـب  

 ).٥٤: ١٩٩٨يوسف،ابراهيم، .(وتنشئته دورا أساسيا في تربية الطفل



 
 

يتضح مما سبق أن هذا المنحي ال يركز علي الصفات والسمات للشـخص  
المسبب إلساءة الطفل فقط ، ولكن يركز أيضا علي أنماط التفاعـل فيمـا بيـنهم    

وهذا المنحي يهتم بالدور الذي يلعبه سلوك الطفل الشخصي في ) الوالدان والطفل(
 .هقة بينه وبين والديطريقة العال تحديد

 

 :Approach Integrativeالمنحي البيئي أو التكاملي  -٤
لقد تطورت مؤخرا النظريات القائلة بأن الطفل يمكن أن يسهم فـي إيقـاع   
اإلساءة علي نفسه لتعتبر أن اإلساءة عبارة عن سلسلة من التفاعالت التي تحـدث  

انه بصرف  Kinardاملة ويقترح بين األبوين والطفل والتي تتطور إلي إساءة المع
النظر عما إذا كان الطفل يظهر تلك الصفات ، إذا وجد الوالدان أن الطفل مختلف 

تلـك  . السلوك أو صعب السلوك فذلك اإلدراك قد يزيد من مخاطر سوء المعاملة 
الطريقة الواضحة تعتبر إساءة معاملة الطفل ظاهرة متعددة األبعـاد تنـتج عـن    

صفات الوالدين والسمات الشخصـية للطفـل ، وعمليـات    : ثل عناصر متعددة م
التفاعل األسرية ، والضغوط االجتماعية والبيئية علي األسرة ، والمجتمع الكبيـر  
واألنماط االجتماعية ومن األشكال األخرى المختلفة لهذه الطريقة طريقـة أكثـر   

البيئـي  وهي تعتمد علـي تهيئـة إطـار العمـل      Belskyتكامال قام بتطويرها 
ومن معه من الباحثين قد قاموا بتكـريس نظـام    Belskyوفي الحقيقة أن .الخاص

أدبي فعال لدعم هذا التكامل البيئي هذا التكامل يعطي أهمية للعوامل التي بلورتهـا  
بـاء والمصـادر   األصول المتعلقة بتطور اآل: لنظريات السابقة وهذا العوامل هيا

 .)٦٦: م١٩٩٩ العيسي،.(قوي الضغط، وصفات الطفل والنفسية الشخصية
إساءة معاملـة الطفـل إلـى     أصحاب هذا البعد التفسيري يفسرون أسباب

عوامل متعددة ومتفاعلة، فال يعتمدون في تفسيرهم إلساءة معاملة الطفل مجموعة 
فإساءة معاملة الطفل من منطلق هذا البعد . على عامل واحد مهما كانت درجة قوته

جة ضغوط أسـرية واجتماعيـة ونتيجـة إصـابة المسـيء      ممكن أن تحدث كنتي
وال تحدث اإلساءة بسبب عامل . باضطراب نفسي أو أن لديه سمات شخصية معينة

واحد فقط كالعامل االجتماعي أو االقتصادي أو المرضي ولكن يمكـن أن تحـدث   



 
 

بسبب تداخل وتفاعل تلك العوامل مجتمعة وبشكل تبادلي، وذلك في موقف واحـد  
فأنـه  . قف التفاعل الذي ينشأ بين الوالدين والطفل أو القائمين على رعايتهمن موا

عندما يبدأ الوالدان اللذان يمارسان اإلساءة، واللذان قد دخال في تكـوين األسـرة،   
ومرا في حياتهما التطورية بخبرات أليمة في مرحلة التنشئة قد تجعلهمـا مهيئـين   

ـ   . همللمعاملة الطفل بأسلوب تعسفي أو بشكل م ادة ـباإلضافة إلـى عوامـل زي
الضغط سواء الداخلية ضمن نطاق األسرة أو الخارجية ضـمن نطـاق المجتمـع    

. بالقحطـاني،  .(الكبير قد تزيد من احتمال حدوث الخالف بين األبوين والطفـل  
 .)االنترنت:ت
 :والخالصة -

لضوء عند تفسير إساءة األطفال من خالل المناحي السابقة يتضح أنها ألقت ا
علي عوامل مهمة ،تؤدي إلي وجود إساءة األطفال ، إال أن هذه المناحي منفـردة  
جاءت قاصرة عن استيعاب كافة جوانب الظاهرة، تلـك التـي تتسـم بالتعقيـد ،     
وتتضمن جوانب متعددة نفسية واجتماعية وثقافية ودينية وأخالقية وبيولوجية لذلك 

ي من المناحي السابقة منفردة في تفسـير  تري الباحثة أن ال يمكن االعتماد علي أ
إساءة األطفال ، إذ يلزم االنطالق في دراسة ظاهرة إساءة المعاملة الطفـل مـن   
منطلقات تأخذ في الحسبان تنوع عناصرها والعوامل المؤدية إليها مـع التأصـيل   

ة العلمي والمدروس لجوانبها المختلفة بالعودة إلي تعاليم الشريعة اإلسالمية السـمح 
التي اهتمت بالطفل قبل أن يكون جنيناً في بطن أمه كما اهتم بـه فـي المرحلـة    

 .الجنينية ، إضافة إلي اهتمامه به في سائر المراحل التي يمر بها
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الطمأني ة النفسية) ٢(

ـ  ، إن األسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية ديناميكية ة ـلهـا وظيف
ن ، لآلرة تأثير سلبياًـكن أن  يكون لألسل نمواً اجتماعياً ، يمتهدف نحو نمو الطف

. ق توازنهصه ويحققتّش في خارجها علي ما ينالذي ال يعيش توازنه في داخلها يف
ومهما يكن حجم األسرة فان دورها يرتسم من خالل إيجاد التوازن في العالقـات  

 .التي تؤدي إلي التضامن والطمأنينة 
ئقي الهادف ال يمكن أن يستمر من دون وجـود المحبـة   هذا التوازن العال

األشخاص المتواجدين تحـت سـقف   المتبادلة التي تشكل الرباط الحقيق بين جميع 
ممتدة أم متحولـة   ةن يكونوا أعضاء فاعلين في األسرة سواء أكانت أسر، ألواحد

ا ـدهمن لوحـاً أن األبويـعلم ،)ةـع زوجـزوج م(ه ـأو نواتي) باء مع أبناءأ(



 
 

أكثر شرط ضروري لقيام العائلة ألنه من  طفل أو ءيفمجال يشكالن عائلة حقيقة 
ـ ي دث داخـل  ـحقق هذا الهدف بصفة مبدئية عن طريق التفاعل العائلي الذي يح

ـ   األسرة والـذي يلعـب دورا هـام فـي تكـوين      ل وتوجيـه  ـشخصـية الطف
 ).١٢٤: م١٩٩٩، فهمي.(هـسلوك

بصورة عامة مرآة المجتمع وبخاصة انعكاس ونتيجة لذلك يقال أن األطفال 
معظـم   هفالتجربة المعيشة ضمن األسرة تسهل للطفـل اكتسـاب  .لما عليها األسرة 

أدواره المتالحقة في المجتمع وفي عالقاته مع اآلخرين إلي جانب بعض خصائصه 
وثقافته االجتماعية ومما الشك فيه أن الحياة العائلية ال يمكن أن تستمر مـن دون  
وجود مسكن يشعر األفراد باألمان والطمأنينة كما ال يمكن أن تتواصل مـن دون  

 .تواجد السلطة والمحبة والمنافسة أنها محركات أساسية للسلوك
تتحقق األهداف األساسية للعالقات األسرية التي من خاللها تتحقـق   ىوحت

بة ، المنافسـة ،  السلطة ، المح(الطمأنينة النفسية  البد من ربطها بهذه المحركات 
ــان ــة لألســرة) األمــن واألم ــع العناصــر المكون ــال ( م األب، األم ، األطف

جل هذا اعـتبرت الطمأنينة النفسية أومن  ).١٢٧-١٢٦: ١٩٩٥شكور،).(ومسكن
، فلقد تحدث الكثير من العلماء وأول مؤشراتهاأحد مظاهر الصحة النفسية اإليجابية 
ابية للصحة النفسية والتي منها شعور الفـرد  والمفكرين عن أبرز المؤشرات اإليج

باألمن النفسي والنجاح في إقامة عالقات مع اآلخرين وتحقيـق التوافـق النفسـي    
 ).١٠:ت.ب الدليم،( والبعد عن التصلب واالنفتاح على اآلخرين

ة الوالدية في تشكيل السـالمة  يمهأشار الكثير من المنظرين إلي األفي حين 
لنفسي للطفل وأوضحوا أن نوعية العالقة مع األشخاص ذوي النفسية أو المرض ا

األهمية النفسية لديه هي التي  تحدد خصائصه النفسية وذلك وفقاً لما يدركـه مـن   
، وفي هذا اإلطار يشير مـازلو  احترام وضوابط من الوالدينامن نفسي واهتمام و

Maslowإلي أن إشباع حاجة إلي  األمن  ١٩٧٠Safety Needs األهمية   تلي في
نه إذا لم يتم إشباع أو) الخ....الطعام ـ الشراب  (بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية 



 
 

الحاجة إلي األمن فان الفرد يشعر بالتهديد وال يستطيع أن يحقق ذاته وقـد أشـار   
 :ن لألمن النفسي حاجات ومن أهمهامازلو إلي أ

ر والتهديد والمعانـاة  طوهي حاجة الفرد للحماية من الخ: الحاجة إلي الطمأنينة -
 .االقتصادية

وهي الحاجة إلي ضوابط وقواعد للسلوك والعالقات وكذلك : الحاجة إلي النظام -
 .وضع األشياء في ترتيب ونظام ونظافة وكذلك الحاجة إلي القانون

وهي توفير جو أسري أمن وهادئ والحماية من الشقاق : الحاجة إلي االستقرار -
 .قاألسري واالنفصال والطال

أي أعطاء الفرد فرصـه التخـاذ القـرارات وتحمـل     : الحاجة إلي االستقاللية -
 .المسئولية والشعور بالثقة

الحاجة إلي التخفيف من األلم الجسمي والنفسي والهرب من المواقف الخطـرة   -
ــذل والســخرية مــن   وتجنــب االعتــداء الجســمي والجنســي وتجنــب ال

 ).١: ٢٠٠٣مخيمر،(اآلخرين
لـيس ببعيـد عـن     واإلسالمية العربيةاإلسالمي ألمتنا  في حين أن التراث

أهمية الشـعور بالطمأنينـة   فأنه غني بالكثير من الشواهد التي تدل على الطمأنينة 
=   M 8 7 ، ةـالنفسي    <   ;  :  9  8  7    6   5  4  3  2  1

   A    @        ?  >L )وأيضاً جعل الرسول  ).٣٠ -٢٧: الفجرr سية الطمأنينة النف
، معـافى فـي   من أصبح آمناً في سـربه " حيث قال من مقومات السعادة في الدنيا

 ).٤٤: ١٩٧٧، يالشيبان"(، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها جسده
في حين نهي الرسول صلي اهللا عليه وسلم عن ترويع اآلمنين وتهديـدهم ،  

واالجتماعية واالقتصادية ودينيـة  ومن ثم فان األمن مطلب أساسي للحياة النفسية 
ومن أهم األهداف التي يسعى األفراد إلي تحقيقها والمجتمعات والحكومـات، فـي   
توفير المناخ الذي يمكن في ظله التمتع بمعظم القيم كـالثروة والرفاهيـة والتقـدم    

ة في حد ذاته عنـد  قووغيرهم من القيم الالزمة لبقاء أي مجتمع، كما يمثل األمن 
فمصطلح الطمأنينة النفسية المستخدم في تراثنا ). ٨٦: ٢٠٠٣الزكي،)الناسمعظم 



 
 

" Psychological Security"العربي والثقافي مرادف لمفهـوم األمـن النفسـي    
والذي استخدمه إبراهام مازلو ، فالمتمعن بلدالالت السيكولوجية للمفهومين يجدهما 

 ). ٢:الدليم،بدون تاريخ(متماثالن إلى حد كبير،
مفهومـاً شـامالً   )  الطمأنينة النفسـية (في حين يعتبر مفهوم األمن النفسي 

تناولته نظريات علم النفس بصورة مختلفة وركزت عليه دراسات الصحة النفسـية  
مـن   Psychological Securityفاألمن النفسي ). ١٤٣: ١٩٨٨الشرعة،(ةخاص

 )٣٠٦: ١٩٨٩حسين،(المفاهيم الرئيسية في علم النفس 
 
 :الطمأنينة النفسيةوم مفه -
 :الطمأنينة النفسية في اللغة) أ(

وقد استخدم لفظ األمن في اللغة العربية بمعني االطمئنان وعدم الخوف فأنه 
يقال أمن آمن وأمان وآمنة إذا أطمأن ولم يخف فهو أمن والبلد األمين أو األمـين  

 ،يوسـف (عليـه  ذا إذا وثق به وأطمـأن  الذي أطمأن أهله ويقال أمن فالن علي ك
ولكلمة األمن أصالن متقاربان في اللغة احدهما األمانة التي هي ضـد   ).٧١:ت.د

 ).٧٨: م١٩٧٩فارس،( الخيانة ، ومعناها سكون القلب واألخرى التصديق
ور األمن واآلمنة ضد الخوف وأمنته ضد نظان العرب البن موورد في لس

موضع األمن واألمن بالكسر  أخفته واألمن نقيض الخوف واآلمنة واألمن والمأمن
 ).م١٩٩٠ابن منظور،( بمعني الدين والخلق

يعتبر األمن في أساسه النفسي هو الشعور بالهدوء والطمأنينة وبعد عـن  و
القلق واالضطراب ،وهو شعور ضروري لحياة الفرد والمجتمع ، ومن أهم أسبابه 

 يحيطـون بـه  اطمئنان المرء علي نفسه وماله وإحساسه بالعطف والمودة ممـن  
وبالتالي فقد رأت الباحثة استخدام مصطلح الطمأنينة النفسـية  ) ٢: ١٩٩٦الربيع،(

 ".لنفسيبدالً من مفهوم األمن ا" في ثنايا هذه الدراسة 
 :)علم النفس( االصطالحالطمأنينة النفسية في  )ب(



 
 

) األمـن النفسـي  (ذكر المفكرون والدارسون في تعريف الطمأنينة النفسية 
متعددة حسب الزاوية التي ينظر من خاللها كل منهم، تستعرض الباحثـة   تعريفات

 :أهم هذه التعريفات
من أوائل من تعرضوا لمفهوم الطمأنينة النفسـية    Maslow مازلويعتبر 

عن طريق البحوث اإلكلينيكية حيث عـرف الطمأنينـة النفسـية    ) األمن النفسي(
ـ ـرين ولـن اآلخمتقبل مه محبوب وـور الفرد بأنـشع":اـبأنه  ،مـه مكان بينه

ـ ـيدرك أن بيئته صديقة ودوره غير محبط يشعر فيه ر والتهديـد  ـا بندرة الخط
الطمأنينة النفسية ) ١٨: ٢٠٠١الجميلي،( ويعرف. )٦٦:  ٢٠٠٥العنزي،( "والقلق
هي شعور الفرد باالستقرار والتحرر من الخوف والقلق لتحقيـق متطلباتـه   "بأنها

 )١٩٩٠عبد السالم،(كما يعرف . "ك قدراته وجعله أكثر تكيفاً ومساعدته علي أدرا
شعور الفرد بتقبل اآلخرين لـه وحـبهم إيـاه وأنهـم     " الطمأنينة النفسية علي أنها

يعاملونه بدفء ، وشعور باالنتماء إلي الجماعة وان له دوراً فيهـا ، وإحساسـه   
 ).١٨: ٢٠٠١ي،الجميل" (بالسالمة ، وندرة شعوره بالخطر والتهديد والقلق

فقد وضع نموذجاً نظرياً شامالً ومتعدد الجوانب لمفهـوم   Ryffأما رايف 
يتكون هذا النموذج النظري مـن سـتة عناصـر    ) األمن النفسي(الطمأنينة النفسية

 :نفسيةأساسية تشكل مفهوم الطمأنينة ال
وأهمية ويتمثل في نظرة الفرد لذاته نظرة ايجابية والشعور بقيمة : تقبل الذات  -١

 .الحياة
وتتمثل في قدرة الفرد علـي إقامـة عالقـات    : العالقة االيجابية مع اآلخرين  -٢

 .ايجابية مع اآلخرين تتسم بالثقة واالحترام والدفء والحب
وتتمثل في اعتماد الفرد علي نفسه وتنظيم سلوكه وتقيم ذاته مـن  : االستقاللية -٣

 .خالل معايير محددة بضعها لنفسه
وتتمثل في قدرة الفرد علي أدارة بيئته واستغالل : رة علي البيئة الذاتية السيط -٤

 .الفرص الجيدة الموجودة في بيته لالستفادة منها



 
 

هدافاً محددة وواضـحة  أوتتمثل في أن يضع الفرد لنفسه : الحياة ذات أهداف -٥
 .يسعى إلي تحقيقها

كانياتـه والسـعي نحـو    وتتمثل في أدراك الفرد لقدراتـه وإم : التطور الذاتي -٦
 .تطويرها مع تطور الزمن

دم الشـعور الطمأنينـة   ن عدم وجود هذه العناصر أو تدنيها يعتبر مؤشراً علي عإ
 ).١٢-١١: ٢٠٠١باشماخ ،( "النفسية

بخلو الفرد من التـوترات  "سية ويعرف عبدا لرحمن العيسوي الطمأنينة النف
سية وان يكون خالياً من االنفعاالت زمات وال يعاني من الصراعات واآلالم النفواأل

 ).١٩٣: ١٩٨٥العيسوي،"(اـالعنيفة والحادة وان يكون واثقاً من نفسه راضياً عنه
يـاً كـان   أالتحرر من الخوف " ية بأنهافي حين عرف عبد الخالق الطمأنينة النفس

مصدر هذا الخوف ويشعر اإلنسان باألمن متى ما كان مطمئناً علي صحته وعمله 
ـ  ـإزه االجتماعي، فـبله وحقوقه ومركه ومستقوأوالد دد هـذه  ـن حدث مـا يه

األشياء أو حتى توقع الفرد هذا التهديد فئة يفقد شعوره باألمن والشـعور بـاألمن   
شرط ضروري من شروط الصحة النفسية كما أن فقدان هذا الشعور هـو العـدو   

 ).٢٤٨: ١٩٨٣الخالق، عبد"(األول لكل سالم نفسي وصمود أمام الشدائد
سـكون  " كما أشار صالح الصنيع انه يمكن أن نعرف الطمأنينة النفسية بأنها

النفس وطمأنينتها عند تعرضها الزمة تحمل في ثناياها خطر من األخطار وكـذلك  
شعور الفرد بالحماية من التعرض لألخطار االجتماعية واالقتصادية والعسـكرية  

د الـرحمن عـدس أن المقصـود    وأشار عب ).٣٣: ١٩٩٨الصنيع ،" (المحيطة به
وجود عالقات متوازنة بين الفرد وذاته من ناحية وبينه وبـين  " بالطمأنينة النفسية

األفراد اآلخرين المحيطين به من ناحية أخرى فإذا توفرت هذه العالقات المتوازنة 
فان سلوك الفرد يميل إلي االستقرار وبالتالي فأنه يصبح أكثر قابلية للعمل واإلنتاج 

 ).٤٠: ١٩٩٨عدس،)"(االكتئاب( بعيداً عن أنواع القلق واالضطراب المزاج
ـ ـشعور الف"  :ة النفسية بأنهاـوتعرف الطمأنين ول ـرد بأنه محبوب ومقب

ومقدر من قبل اآلخرين، وندرة شعوره بالخطر والتهديد، وإدراكـه أن اآلخـرين   



 
 

لحاجاته ومتواجدون  مستجيبون) خاصة الوالدين ( ذوي األهمية النفسية في حياته 
-٢٠٠١:٦٩ ,Kerns(معه بدنيا ونفسيا، لرعايته وحمايته ومساندته عند األزمـات  

الشعور بالبيئة االجتماعية على أنها بيئة صديقة وشعور " وأيضاً عرفت بأنها ).٨١
 ) ٧٠: ١٩٨٤زهران ،(“ الفرد بأن اآلخرين يحترمونه ويتقبلونه داخل الجماعة

أن الشعور بالطمأنينة النفسـية تعنـى انعـدام    ) ٣٤: ١٩٨٦، كاظم( وذكر
 ".ن أي نوع من الخوف أو الخطرالشعور باأللم م

وبعد أن استعرضت الباحثة هذه التعريفات المتعددة للطمأنينة النفسية تـري  
 :أن اغلب هذه التعريفات قد ركزت علي عدة جوانب

 .لق أو األلمضمان السالمة الشخصية والبعد عن الخطر والتهديد أو الق -١
ضرورة إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له والتعامـل بـدفئ ومـودة والمحبـة      -٢

 .واالحترام
ضمان السالمة في الصحة النفسية حيث يكون الشخص متوافقاً نفسياً وشخصياً  -٣

ويشعر بالسعادة ) األسرة أو مدرسته(وانفعالياً واجتماعياً أي مع نفسه ومع بيئته
 .الخ... اإلخوانن الوالدين أو اطين به سواء كين المحمع نفسه ومع اآلخري

 
 
 
 :أبعاد الطمأنينة النفسية -

 :تشتمل الطمأنينة النفسية على أبعاد أساسية أولية وهى
 :الشعور بالتقبل والحب وعالقات المودة والرحمة مع اآلخرين -١

ـ   ذي ال يستطيع الطفل الشعور بالطمأنينة إال من خالل التوازن العـاطفي ال
يؤمن له في المستقبل وحدته المتكاملة في تقرير السلوك ، في حرية االختيار وفي 
ممارسة عالقاته االجتماعية السليمة وتتحدد درجة هذه الوحـدة فـي مظاهرهـا    

فال شعور بالطمأنينة إال عندما يكـون  . المتعددة بمستوي العالقات األسرية الجارية
فيري . من حاجاته ويوفر له الحب والمودةؤالطفل في محيط عائلي ناضج يحميه وي



 
 

أن العناصر األساسية لتحقيق الطمأنينة تكمن في محبة الطفل،  Preston لبرستون
فمحبته من محيطة وبخاصة من األم أو األب  تسهل لـه  . في تقبله وفي استقراره 

نموه الطبيعي والسليم ليس فقط علي الصعيد العاطفي وإنما أيضاً علـي الصـعيد   
 ).١٢٨: ١٩٩٥شكوري،( الجسماني والعقلي واالجتماعي

 :الشعور باالنتماء إلى جماعة والمكانة فيها -٢
المرء في حاجة إلي أن يشعر بأنه فرد من مجموعة تربطه بهـم مصـالح   
مشتركة تدفعه إلي أن يأخذ ويعطي ، والي أن يلتمس منهم الحماية والمسـاعدة ،  

ه يستطيع أن يمد غيره بهذه األشياء في بعـض  كما انه في حاجة إلي أن يشعر بأن
األحيان، وتنمو هذا الشعور باالنتماء أيضاً مع الطفل من الشهور األولـي للطفـل   
فاأللفة التي تحقيها المحبة داخل األسرة تنقلب إلي والء لهذا المجتمع الصغير، ثـم  

اجته إلي األمن تنتقل الحاجة إلي االنتماء للجماعات األخرى التي تجد فيها إشباع ح
وتشبع هذه الحاجة إذا شعر الطفل انه لـيس قائمـاً   . العاطفي أو الطمأنينة النفسية

بمفرده ، وإنما عضو في مجموعة يشعر فيها بوجود عالقات طيبة بينه وبين غيره 
من أفراد أسرته ، والواجب علي القائم برعايته أن يتيحوا للطفل فـرص العمـل   

ي في األسرة مع أخوته مما يشعره بأنه ينتمي إلي جماعة الجماعي والنشاط التعاون
 ).١٩٠-١٨٩:ت.ب قناوي،( ن جماعة ما تنتمي إليهأو
 
 :الشعور بالسالمة والسالم -٣

المعني الذي يشير إليه الشعور بالسالمة والسالم هو خلو جو األسرة مـن  
تـوفير  المشاحنات، إن من اشد األجواء تأثيرا في إيجاد صعوبات فـي التكيـف و  

الطمأنينة والراحة األبناء وجودهم في جو مليء بمشاحنات خاصة لالنفصال كامل 
نوعـاً مـن الجحـيم فـي نظـر الطفـل       يجعـل البيـت   أو ما هو قريب منه ، 

 ).٣٩٨: ١٩٨٧الرفاعي،(
 :ة ثانوية الطمأنينة النفسية هيأما األبعاد الفرعي

 .عدل والكرامةإدراك العالم والحياة كبيئة صديقة حين يشعر بال -١



 
 

 .إدراك اآلخرين بوصفهم -٢
 . الثقة في اآلخرين وحبهم واالرتياح لهم وحسن التعامل معهم -٣
 .التفاؤل وتوقع الخير، واألمل واالطمئنان إلى المستقبل -٤
 . الشعور بالهدوء واالرتياح واالستقرار االنفعالي، والخلو من الصراعات -٥
 .ول اآلخرين إلى جانب الذاتاالنطالق والتحرر والتمركز ح -٦
 .الشعور بالمسئولية االجتماعية وممارستها -٧
الشعور بالكفاءة والقدرة على حل المشكالت، وتملك زمام األمور، وتحقيق  -٨

 .النجاح
 .تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس والشعور بالنفع والفائدة في الحياة -٩
 .وعدم الهربالمواجهة الواقعية لألمور  -١٠
 .الشعور بالسعادة والرضا عن النفس وفى الحياة -١١
 ).٥٦: ١٩٨٩زهران،(الشعور بالتوافق والصحة النفسية  -١٢

عشـر مؤشـرا    أربعةأن مازلو قد تحدث عن ) ٣٨: ١٩٩٨، سعد(ويذكر 
  :النفسية يقدمها وفق السياق التالي للطمأنينة
 .وقبولهم ومودتهم اآلخرينالشعور بمحبة  -١
 .الشعور بالعالم وطناً واالنتماء والمكانة بين المجموعة -٢
 .وندرة مشاعر التهديد والقلق األمانمشاعر  -٣
 .وصداقة  بأخوةالعالم والحياة بدفء حيث يستطيع الناس العيش  إدراك -٤
 .يث الجوهر وبصفتهم ودودين وخيرينالبشر بصفتهم الخيرة من ح إدراك -٥
 .لة العدوانيةحيث التسامح وق اآلخريننحو  لفةواألمشاعر الصداقة  -٦
 .بالتفاؤل بشكل عام واإلحساساالتجاه نحو توقع الخير  -٧
 .السعادة والقناعة إلىالميل  -٨
 .مشاعر الهدوء والراحة واالسترخاء واالستقرار االنفعالي -٩
االنطالق من خارج الذات ، والقدرة علي التفاعل مع العـالم   إلىالميل  -١٠
 .مشكالته بموضوعية دون التمركز حول الذاتو



 
 

 .تقبل الذات والتسامح معها وتفهم االندفاعات الشخصية -١١
الرغبة في امتالك القوة والكفاية في مواجهة المشكالت بدال من الرغبـة   -١٢

طيب لتقـدير الـذات    أساسوالحزم وااليجابية  اآلخرينفي السيطرة علي 
 .بالقوة والشجاعة واإلحساس

  .باآلخريناالهتمامات االجتماعية وبروز التعاون واللطف واالهتمام  -١٣
و الذهانية والقدرة المنظمة في أالخلو النسبي من االضطرابات العصابية  -١٤

 ).٢٤٨-٢٤٧: ٢٠٠٤عبد المجيد،( .مواجهة الواقع
 
 :مكونات الطمأنينة النفسية -
اته االجتماعية في محيطه يتضمن شعور الفرد بإشباع حاج: األمن االجتماعي -١

لها دور في محيطها، وتفتقد حيث تغيب،  هذات شعر الفرد بأناالجتماعي حيث ي
ن لها دوراً اجتماعياً مؤثراً يدفعه الشعور بالحاجة إلى االنتماء للتمسك بتقاليد أو

 أي أن. الجماعة ومعاييرها حيث يتمثلها الفرد كما لو كانت معاييره هو الذاتيـة 
جتماعي يعني توفير الحماية واالطمئنان واألمان ألفراد المجتمع مـن  األمن اال

حدوثه بمعني سد الحاجات اإلنسانية التي يحتاجها الفرد ليحيا  يقع أو يتوقعخطر 
 ).٥: ١٩٩٩عريبات،( حياة مطمئنة سعيدة

حيث يشير إلـى مـدى إشـباع الفـرد لحاجاتـه البدنيـة       : األمن الجسمي -٢
ع الحاجات البدنية عن طريق االهتمام بناحيـة الجسـدية   ويكون إشبا.والجسمية

إن األسـرة أو المجتمـع   . وعدم تعرض جسم الطفل الضرب أو األذى البدني 
الذي يوفر ألفراده حاجاتهم األساسية يضمن مستوى من األمن يتناسب مع مقدار 
ما وفره ألفراده إالّ أنه في أوقات األزمات يضطرب شعور الفـرد باالنتمـاء   

مجتمع ال يوفر الحد األدنى من الحاجات األساسية إالّ أن األسرة أو المجتمـع  ل
عندما ال يستطيع توفير الحاجات األساسية ألفراده قـد ال يـؤدى ذلـك إلـى     
اضطراب في شعور الطمأنينة عند أفراده إليه عندما يتساوى الجميع في تحمـل  

المحنـة وتصـهرهم   هذه الظروف الطارئة مما يجعل األفراد يتجاوزون هـذه  



 
 

ولعل ما حدث في عام المجاعة في عهد عمـر بـن   . الظروف في بوتقة واحدة
الخطاب رضي اهللا عنه ما يؤكد هذا المعنى حيث تساوى الجميع في تحمل هذه 

 .الظروف بما فيهم بيت أمير المؤمنين
م ـوهو أن يؤمن الفرد على فكره، وعقيدته من أن يت: األمن الفكري والعقدي -٣

إن حرية التدين تحكم كل مقومـات المجتمـع    .ره على ما يخالف ما يعتقدهـقه
المسلم إالّ أن هناك مطلباً يجب أن يوضع في االعتبار عند الحديث عن حريـة  
التدين في المجتمع المسلم وهى أن كل دين غير دين اإلسالم مكفـول إلتباعـه   

مسلمين، وال يحـاربوا  حرية ممارسة عقائدهم شريطة أالّ يناصروا أحداً على ال
 ).االنترنت:٢٠٠٥، عثمان ،إبراهيم( المسلمين في عقيدتهم

 
 :خصائص الطمأنينة النفسية -

 :يمكن تلخيص أهم خصائص الطمأنينة النفسية فيما يلي
تتحدد الطمأنينة النفسية بعملية التنشئة االجتماعية وحسن أساليبها من تسـامح   -١

التفاعـل االجتمـاعي النـاجح والخبـرات     وديمقراطية وتقبل وحب، ويرتبط ب
 .والمواقف االجتماعية والبيئية المتوافقة

تؤثر الطمأنينة النفسية تأثيرا حسنا على التحصيل الدراسي وفى اإلنجاز بصفة  -٢
 .عامة وفى االبتكار

 .المتعلمون والمثقفون أكثر أمناً من الجهلة واألميين  -٣
 .شيخوختهم بوجود األوالد البررة يرتبط شعور الوالدين باألمن في  -٤
 .الذين يعملون بالسياسة يشعرون باألمن أكثر من الذين ال يعملون بها  -٥

من خالل ما سبق يتضح لنا انه مفهوم الطمأنينة ال يقتصر علي البيئـة األسـرية   
 ).٢٠٠٤العقيلي، ،١٩٩٧العتوم،( فحسب أنما تشمل المجتمع بأكمله

 
 :سيةمعوقات الطمأنينة النف -



 
 

مراً خطيراً علي المستوى المجتمعي حينما أتمثل معوقات الطمأنينة النفسية 
، مما تجعله في نوعة تؤثر في النسق القيمي للفرديتعرض الفرد لعوامل ضاغطة مت

 :هذه المعوقات للطمأنينة النفسية ومن) المرجع السابق(حالة قلق واضطراب مستمر
به أن المستوى االقتصادي المنخفض يهـدد  من المسلم : اديةالمعوقات االقتص -١

حياة األفراد بشكل عام والطفل بشكل خاص حيث أن قلة الدخل الشهري تخلـق  
معيشية اليومية مشاعر عدم االطمئنان في إشباع حاجاته ال) األطفال(لدي األفراد 

 .ورغباته الذاتية
التي يؤمن بها ) طفلال(أن القيم تشير إلي معتقدات الفرد : التغيير في نسق القيم -٢

فإذا حدث تغير في أشكال السلوك التي يتم اختيارها إلشباع الحاجة للطمأنينـة  
النفسية فان الطفل يتبني قيما تعمل علي تبرير السلوك لغير مقبـول اجتماعيـاً   

 .وشخصياً كان يبرر العدوان مثالً علي انه دفاع عن النفس
تغيرات  إحداثخالفات تؤدي إلي أن وقوع الحروب وال: الحروب والخالفات -٣

 األوضـاع اقتصادية واجتماعية تؤدي إلي تفكك العالقات االجتماعية وارتبـاط  
المجتمع وظهور أنمـاط   ألفراداالقتصادية مما يترتب عليها نشوء حاجات جديد 

والسلوك وهذه التغيرات تكون نتيجـة لشـعور الفـرد     األفعالجديدة من ردود 
لي سد حاجاته األساسية وفقد الطمأنينة مما يجعل الفرد بالخوف وعدم المقدرة ع

 .ما يهدد بقائه ةإزاليغير من قيمه ومبادئه في سبيل 
أن العوامل المحيطة بالطفـل  : العوامل الثقافية والتنشئة االجتماعية المضطربة -٤

في وسطه االجتماعي كاضطراب العوامل الثقافية وشيوع أنماط غير سوية من 
تتحول مستقبال إلي تناقضات وصراعات  شئة االجتماعية سرعان ماالتن أساليب

تهدد الطفل في حالة مواجهته لها أو االنتقال إلي بيئات أخري مختلفة في أنماط 
 ).٣٥: ١٩٩٨سعد،( بنائها

ل التـي  ـي الديني من السبـيعد انخفاض مستوي الوع: ضعف الوعي الديني -٥
، فقد أشارت العديد اـللفرد والمجتمع أيض ألمن النفسيتعوق وتهدد الطمأنينة وا

ـ  اإليمانة موجبة بين ـود عالقـمن الدراسات والبحوث إلي وج ن ـباهللا واألم



 
 

ور ـوي التدين يرتبط ايجابياً بشعـة وكذلك أن مستـالنفسي والطمأنينة النفسي
ســميرة (فــي مجــال عملــه  ـةواإلنتاجيــي ـا الوظيفـــالفــرد بالرضــ

 )٢٠٠٤،العقيلي،١٩٩٧،العتوم،١٩٨٩،أبكر
 
 :أساليب تحقيق الطمأنينة النفسية -

عمليات األمن "يلجأ الفرد أو الطفل  لتحقيق الطمأنينة النفسية إلى ما يسمى 
وهى أنشطة يستخدمها الجهاز النفسي لخفض الضغط النفسـي والكـرب   " النفسي

ويجـد  . والتوتر واإلجهاد أو التخلص منه وتحقيق تقدير الذات والشعور باألمـان 
 .الفرد أمنه النفسي في انضمامه إلى جماعة تشعره بهذا األمن

وإشباع . واألسرة السعيدة والمناخ األسري المناسب لنمو أفرادها نمواً سليماً
حاجتهم يؤدى إلى تحقيق الطمأنينة النفسية والتوافق المهني والمدرسي واالنتمـاء  

وتدعم جماعـات   .إلى وطن آمنويعزز هذا االنتماء . يزيد الشعور باألمن النفسي
الرفاق الطمأنينة النفسية ألفرادها، حيث يعتمد األفراد بعضهم على بعض بشـكل  

 ) ٣٤: ١٩٨٨زهران ،(واضح، حتى يشعروا بدرجة أكبر من الطمأنينة  النفسية
 
 :بالطمأنينة النفسية عند األطفال آراء العلماء في الشعور - 

هي حجر الزاوية في الشخصـية السـوية    يعتبر الشعور بالطمأنينة النفسية
وينشأ من إشباع حاجات الطفل األساسية من طعام ودفء وغيرهـا مـن أشـكال    
الرعاية الوالدية التي تخلق لدى الطفل إحساساً باألمن والثقة المطلقة في ذاته، حيث 
يدرك نفسه على أنه يستحق الرعاية والتقدير ويرى العالم على أنـه مكـان آمـن    

ويرى من فيه على أنهم معطاءون ويمكنه الوثوق فـيهم، ويصـبح هـذا    ومستقر 
اإلحساس بالطمأنينة النفسية قاعدة لنجاح الطفل وإنجازاته وقدرتـه علـى تحمـل    

) الخ ... الذهاب إلى الروضة أو المدرسة –ضبط اإلخراج  –الفطام ( اإلحباطات 
ـ   دم األمـن والثقـة   بينما الرفض والرعاية لغير مالئمة تجعالن الطفل يشـعر بع

 .)٣: ٢٠٠٣مخيمر، . (والتوجس تجاه اآلخرين



 
 

ويعتبر مايكل راتر أن العالقة اآلمنة التي يسودها الدفء والحب بين الطفل 
ووالديه تمثل عامالً واقياً للطفل يؤدي إلى شعوره بالكفاية والثقة والقـدرة علـى   

وق بها يمثل مفتاحـاً  المواجهة والتحدي، بينما عدم وجود عالقة حميمة يمكن الوث
ويرى راتر كذلك أن الشعور بعدم  .بالقلق و االكتئاب واضطرابات الشخصية للتنبؤ

الطمأنينة النفسية ناتج عن تعرض الطفل لإلساءة النفسية واالنفعالية مـن رفضـه   
وتهديده بسحب الحب ومقارنته بأقرانه وتجاهله يؤدي إلى شـعوره بعـدم األمـن    

لقائيته في استكشاف العالم، ويعوق إمكانياته للتعلم وفرصـه  والتقليل من حريته وت
كما يفسر بولبي الشـعور بالطمأنينـة    )٢١٤-١٩٩٠:١٨١,Rutter. (للنمو السليم

النفسية المعرفية حيث يشير إلى أن كل موقف نقابله أو نتعرض له في حياتنا يفسر 
 . ه النماذج التصورية أو المعرفيةتحت ما يطلق علي
ماذج تشكل صيغة نستقبل بها المعلومات الواردة إلينا مـن البيئـة   وهذه الن

 المحيطة عبر أعضاء الحس، كما تحدد تصوراتنا عن أنفسنا والعـالم واآلخـرين  
)Bowlby,وهذه النماذج هي تكوين منظم تتكون من خالل التفاعل . )١٩٨٠:٢٢٩

إدماج كـل خبـرة   مع الوالدين واآلخرين، وتعمل بطريقة تلقائية ال شعورية، ويتم 
وتعمل هذه النماذج كقواعـد للسـلوك وتنظـيم الـذات والعالقـات      . جديدة فيها 

االجتماعية واالنفعاالت، كما أنها تحدد وتنظم االستراتيجيات المختلفـة لمواجهـة   
الضغوط والمواقف المختلفة، فإذا كانت النماذج المعرفية إيجابية فإنها تجعل نظرة 

للمستقبل نظرة إيجابية، فالطفل الـذي يـدرك اسـتجابة    الطفل لذاته ولآلخرين و
الوالدين لحاجاته، وتقديرهما، وحبهما له، وعدم تحكمهما فيه كثيـراً يكـون لديـه    
نموذج تصوري عن ذاته أنه محبوب وذو قيمة ويستحق الرعاية والثقة، وكـذلك  

ـ   ه يكون تصوره عن اآلخرين بحيث يشعر أنهم يقدرونه ويحبونه ويحترمونـه وأن
يمكن الوثوق به وأنهم سيكونون بجانبه عندما يحتاجهم، وعن المسـتقبل فيشـعر   

ه، ـبينما إدراك الطفل لعدم حب الوالدين له، أو عدم احترامهما ل. بالتفاؤل واألمل
أو إهمالهما له، أو تحكمهما فيه، فإنه يتكون لديه نماذج معرفية سلبية عـن ذاتـه   

 –ليست له قيمة  –محبوب (عن ذاته أنه غير ومستقبله واآلخرين، فيكون تصوره 



 
 

كما يتوجس من اآلخرين ويشعر بالتهديـد  ) غير جدير بالثقة –ال يستحق الرعاية 
والقلق منه، ويدرك أنهم ال يحبونه، وال يمكنه الوثوق فيهم، وتمتد هذه النظرة إلى 

 ).٣-٢: ٢٠٠٣مخيمر،( المستقبل فيشعر بفقدان األمل والتشاؤم
من استخدم مصطلح  أولالتي كانت )١٩٧٣,Ainsworth(رت وتشير انزو

إلي أن دور األم في التعلق األمن مع الطفل ال يقتصر فقط علي مجرد " قاعدة امن"
فـي اسـتثارته اجتماعيـاً وانفعاليـاً      المبادأةاالستجابة لحاجاته، وإنما تأخذ أيضاً 

تتحدث معـه وتالعبـه   ومعرفياً وذلك بالبقاء علي االتصال به ،تحتضنه وتعانقه و
 ).م٢٠٠٣، مخيمر( علي االستطالع الحسي والحركي واالجتماعي للبيئة هوتشجع

أن الشعور بالطمأنينة النفسية تنتج ) ١٩٨٠,Maccby(وتري الينور ماكوبي 
عن قدرة اإلباء علي أعطاء أبنائهم التقبل الحب واالهتمام بميـولهم ومشـكالتهم،   

حة ومتسقة لهم وإعطائهم حرية التعبير عن ووضع ضوابط وحدود معقولة وواض
الرأي واالستماع لوجهات نظرهم والسماح لهم بالمشـاركة فـي صـنع بعـض     

 ١٩٧٥,Rohnerفي حين يري رونـر  ).٦١٤: ٢٠٠٣مخيمر،( القرارات األسرية
أن شعور األبناء بالطمأنينة النفسية يرتبط بشعور اإلباء ذاتهم بالطمأنينـة النفسـية   

ين سبق أن أدركوا الرفض من قبل والديهم في مرحلة الطفولة يعانون فالراشدين الذ
من فقدان المحبة وال يستطيعون أن يقدموا المحبة التي فقدوها إلي أبنائهم فيشـعر  
الطفل بأنه غير محبوب وغير مرغوب فيه أو مهمل من قبل اآلخرين مما يـؤدي  

لشعور بعدم الكفاية وعدم إلي شعوره بعدم األمن والعجز وانخفاض تقدير الذات وا
 ).١: ٢٠٠٣مخيمر، (القدرة علي الواجهة واليأس 

مثاال علي دور األم كقاعدة أمن الطفل يتمثل  ١٩٨٤وتعطي ممدوحة سالمة 
في انه عندما تخرج األم مع طفلها الصغير إلي احد المنتزهات وتجلس علي المقعد 

، لكنه  ل بعيدا عنها رويدا رويداًيظل الطفل في البداية قريبا منها ثم يبدأ في التحو
لكي يطمئن أنها مازالت في مكانها جالسة وبعد  آمهفي كل مرة قد يعود إلي موقع 

فوجـود   ،فأكثرأن يتاح له ذلك االطمئنان فانه ينطلق ليستكشف بيئته ومجاله أكثر 
لكي يتجول ويستطلع البيئة وحين مـا يلـوح    األماناألم يمثل القاعدة التي تمنحه 



 
 

وعمومـا فـان   . إلي مكان أمنه واطمئنانه  أما في األفق فأنه سرعان ما يلج خطر
 واستعدادهمدي قوة رابطة التعلق الوجداني بين األم والطفل تبدو في رغبة الطفل 

الن يبتعد عنها حينما يكون كل شيء علي ما يرام كما تبدو أيضاً في السرعة التي 
بادرة للخطرة أما الطفل غيـر   أولعند أدراك يعود بها إلي قاعدة أمنه واطمئنانه 

نه عادة مايلتصق بأمه ويتشبث بها في اغلـب األحيـان دون أن   إف هاألمن في تعلق
، عبـد المجيـد  (ويري  ).٣-٢: ٢٠٠٣مخيمر،( يقوم بمحاوالت الستطالع البيئة

  :أن الحاجة إلي الطمأنينة ذات شقين) ٢٤٩-٢٤٨: ٢٠٠٤
ية وتتمثل في محاوالت الفرد المستمرة في الحفـاظ  الشق األول الطمأنينة الماد -

الرغبـات   وإشباع وإخراجمن طعام وشراب  األوليةحاجاته  وإشباععلي حياته 
 أمكـن ومواطن الخطر ، ودرء الخطر كلما  األماكنالجنسية والوقاية بنفسه من 

 . أثارهذلك أو التخلص من 
الفـرد أو الطفـل    إحساسفي  أما الشق الثاني فهو الطمأنينة المعنوية ، وتتمثل -

بالسعادة مع  واإلحساسباألمن والطمأنينة واألمان والرضا وعدم القلق والتوتر 
التمتع بالصحة النفسية ويعتبر عبد المجيد أن هذين الشقين وجهان لعمله واحـدة  

 .هي الطمأنينة النفسية
 :فسيةالمعالجة النظرية لمفهوم الطمأنينة النفسية في ضوء النظريات الن -

يتباين مفهوم الطمأنينة النفسية باختالف االتجاه النفسي لكل نظرية من نظريات علم 
علـم الـنفس   عدد من النظريات في من خالل النفسية  للطمأنينة عرضتالنفس ، و

 :وهي علي النحو التالي
 : نظرية التحليل النفسي -١

الجهـاز النفسـي    أنتقول نظرية التحليل النفسي التي جاء بها سيجموند فرويـد  
 :أقسام ةمكون من ثالث لإلنسان

ويمثل الجزء الواعي من العقل ويشمل الجـزء األكبـر مـن األنـا     : الشعور -١
 ).فيما عدا ميكانزمات الدفاع الالشعورية(العمليات العقلية الواعية 



 
 

ما قبل الشعور ويحوي تلك الخبرات التي ال تكون في مركز الوعي إال انـه   -٢
 .اعها بشيء من الجهد وأيضا الخبرات في طريقها إلي الكبتيمكن استرج

من وجهة نظر فرويد ، حيـث يمثـل الجـزء     األهمالجزء  الالشعور هذا هو -٣
من العقل والبعيد عن الوعي حيث تكون محتوياته ال شعورية وعادة ما  األعمق

ـ    األحداثترتبط بالرغبات  ة الماضية والتي ترتبط عـادة بالمركبـات االوديبي
مـن حيـز   ) مكانيزم الكبت( تي حولت عن طريق المرتبطة بالجن والعدوان ال

 .الوعي إلي حيز الالوعي أو الالشعور
وبذلك فان الفرد أو الطفل يولد مزوداً بغرائز ودوافع معينة ، وان الحيـاة  

حباطات وعليه فان الفرد في إشباعات أو إرة عن سلسلة من الصراعات تعقبها عبا
افعه الشخصية التي ال يقبلها المجتمع من جهة والمطالب االجتماعية صراع بين دو

من أشـكال   أساسيينمن جهة أخري ويذكر فرويد أن الفرد في صراع بين شكلين 
  :الدوافع

 .تمثله دوافع الحياة والبقاء ويتبلور حول الدوافع الجنسية : األول -
انية والعالقات بين هـذه  تمثله دوافع الموت ويتبلور حول الدوافع العدو: الثاني -

 واإلنسـان الدوافع هي عالقات صدام وصراع وليست عالقات توافق وانسجام 
الذي يكون سوياً في علمية التوافق هو الذي يكون باسـتطاعته أن يحـب وان   
يعمل ومن ذلك نرى أن محور التوافق النفسي عند أصحاب هذه المدرسة يغفل 

ويجعله عبـداً إلشـباع    إنسانيتهالفرد عن دور الفرد في الجماعة كما انه يبعد 
فيجعل سلوكه مقترنـاً باسـتجابة تتعـدل وفـق      إرادتهحاجاته ويسلب الفرد 

نفسه الغريزية والعدوانية  أسيرالمتغيرات الخارجية ويجعل الفرد طوال حياته 
بالتالي تكون دوافع الحياة ممثلة فـي  )٤٨: ٢٠٠٥العنزي،( المفترسة واألنانية

ن للشخصية في هذه النظرية هي المسئولة عن تحقيـق الطمأنينـة   األنا كمكو
 .النفسية

 

 : اإلنسانيةنظرية ال -٢



 
 

علي بعض المسلمات  Maslowالتي جاء بها مازلو  اإلنسانيةتشير النظرية 
 :منها اإلنسانيةحول الطبيعة 

أن كال منا له طبيعة داخلية ذات أساس بيولوجية مفطـور عليهـا وال تتغيـر     -١
 .تهابذا
أن هذه الطبيعة ذات صبغتين الصبغة األولي ذاتية تميز الفرد عـن اآلخـرين    -٢

 .والصبغة الثانية خاصة بالجنس كله
ة لالكتشـاف  ـة العلميـهذه الطبيعة الداخلية للدراس اعـإخض اإلمكانأن في  -٣

 .ال لالختراع
أما حيادية  أن هذه الطبيعة في حدود ما توصلنا إليه ليست شريرة بطبعها وهي -٤

 .بين الخير والشر أو أنها طيبة
 األفضـل حيث هذه الطبيعة الداخلية حيادية أو طيبة وليسـت شـريرة فمـن     -٥

استحضارها وتشجيعها بدال من كبتها وإذا ما سمحنا لها بقيادة حياتنا فسنصـل  
 .إلي السعادة والهناء

ـ  اإلنكارللكبت أو " اللبية " ةعإذا ما تعرضت هذه الطبي -٦ ان الفـرد سيصـيبه   ف
 .جالً أو عاجالًآاالعتدال ظاهريا أو باطنياً 

هذه الطبيعة الداخلية رغم أنها ال تتغير ليست قوية أو مسيطرة مثـل غرائـز    -٧
ة ـوط الثقافيـي أو الضغـالحيوان وإنما ضعيفة رقيقة يسهل للتدريب الخارج

 .أمرهاأو االتجاهات الخاطئة أن تقهرها علي 
البادي لهذه الطبيعة فهي نادرا ما تغيب أو تختفي عند الشخص  ورغم الضعف -٨

 بإلحـاح تظل كامنة تضغط  فإنهاالعادي أو حتى الشخص المعتل في حالة كبتها 
 .في سبيل تحقيق ذاتها

يجب أن ننظر إلي الصفات السابقة من خالل ضرورة التدخل الخارجي حتـى   -٩
ول ما تتعرض له من خبـرات  نح ىتكشف هذه الطبيعة عن ذاتها وتحققها وحت

 .إلي خبرات مرضية واأللمالحرمان 



 
 

 اجات الفسيولوجيةحـلا

فكروا بطريقة متكاملة وكلية ومن أن هذه الطبيعة تدفع األفراد أن يتعرفوا وي -١٠
 .جل ذلك كان السلوك البشري له سبب كما انه هدفأ
علي الحياة ليس هـي األسـاس الوحيـد     لإلبقاءن الحاجات الفسيولوجية الالزمة إ

األخرى داخل تسلسل هرمـي يتطلـب    اإلنسانيةة وإنما تنتظم مع الحاجات للدافعي
 . لحاحاًإالنجاح في مستوى ما ، اإلشباع النسبي لما قبله باعتباره أكثر 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 التسلسل الهرمي عند ماسلو) ١(شكل رقم 
اعـدة  يتبين لنا أن الحاجات الفسيولوجية تمثل ق) ١(والنظر في الشكل رقم 

، كائن الحي علي قيد الحيـاة الهرم ألنها ضرورية بيولوجية أي أنها الزمة لبقاء ال
يمثل الحاجة إلي األمن والطمأنينة ، وتمثل هـذه   آخرويعلو هذا المستوي مستوي 

حتى يستطع الفرد أن ينمـو   إشباعهاالحاجة عند مازلو الحاجة األساسية التي يلزم 
ا يتمكن الفرد من إشباع حاجته إلي األمن والطمأنينة فأنه نمواً نفسياً سليماً ، وعندم

التي تلي الحاجة إلي الطمأنينة النفسية وتعلوها  ىاألخريسعى إلي تحقيق الحاجات 
في الترتيب الهرمي وتتمثل في الحاجة إلي االنجاز والحب ثم الحاجة إلي تقـدير  

 ).٣٨: ١٩٨٧حسين،(الذات واعلي مستوي هو الحاجة إلي تحقيق الذات 

 الحاجات االجتماعية

 االحترام 

 تحقيق الذات

 الحاجة إلى األمن



 
 

ويرى مازلو أن إشباع حاجات األمن والطمأنينة يتم بوسائل كثيرة وحسـب  
طبيعة الفرد ومرحلة نموه، ولكن أهم الوسائل في ذلك تتم عن طريق تجنيب الفرد 

االنفعالية لدي مازلو ثالثـة   وللطمأنينة. لم والقلق والبحث عن الطمأنينةمصادر األ
 :ابي فيما يلييجاإل اد أساسية أولها يتمثل جانبهاأبع
 .شعور الفرد بأن اآلخرين يتقبلونه ويعاملونه في دفء ومودة -١
 .شعور الفرد باالنتماء وإحساسه بأن له مكانا في الجماعة -٢
 .شعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهديد والقلق -٣

د ي علـي مجتمـع الفـر   ويتضح من الوسائل المذكورة الدور الكبير الملق
 ).٥٤: ١٩٩٠عبد السالم،"(لطفل الشعور بالطمأنينة النفسية لحتى يتوفر ) األسرة(

يد الباحثة أن الطمأنينة النفسية المقصود بها في نظرية التحليـل  تؤفي حين 
النفسي التي جاء بها فرويد تقوم علي أساس انه عند إشباع الغرائز الموجودة لدي 

سية ، وإذا لم يحصل إشباع الغرائز فعلي الفرد الفرد فان يصبح لديه الطمأنينة النف
اللجوء إلي الحيل الدفاعية حتى توفر له جزء من الطمأنينة النفسية ويكـون ذلـك   

مـن   أخذتلفترة مؤقتة في حين أن هناك مأخذ كثيرة علي نظرية فرويد منها أنها 
أيضا و .دراسات لغير األسوياء فكيف تكون صالحة بتطبيق نتائجها علي األسوياء

ا في النظريـة  ـأن الطمأنينة النفسية المقصود به القائلة يد الباحثة وجهت نظرؤت
ن النظرية ن نظرية التحليل النفسي لفرويد ألم أفضلالتي جاء بها مازلو  اإلنسانية
وما يحصل فيها حيث تركز علي التحقيـق السـلوك    ركزت علي الحياة اإلنسانية

ما اشبع الفرد الحاجات الفسـيولوجية   ىفمت الظاهري حسب السلم الهرمي السابق
الجنسي فيكون بعدها في الحاجـة إلـي األمـن     واإلشباعبتوفير الطعام والشراب 

والطمأنينة وهذه المظاهر هي المقصودة بالطمأنينة ، وبذلك يوجد فيها جانب مـن  
المسلم الذي يؤمن باهللا ورسله وكتبـه واليـوم    لإلنسانالصحة ولكنها غير كافية 

النبويـة الطمأنينـة    ةاألخر وبالقضاء خيره وشره حيث حقق القران الكريم والسن
وعيشـة   مأمونـة من خالل ما جاء فيهما فضمن للمؤمنين نهايـة   لإلنسانالنفسية 
 .الجنةفي  اآلخرةفي حياة  األبدية



 
 

لطمأنينة من وجهة نظر النظريات النفسية هي نظرة جزئيـة  لهذا التفسير و
ية في اعتقاد الباحثة حيث هناك اتجاه يغاير فـي تفسـيره مـا    وليست نظره شمول

حيث تعتبـره الباحثـة النظـرة     اإلسالميجاءت به تلك النظريات وهو التصور 
ن ما يـؤدي للطمأنينـة   أالنفسية من وجهة نظري الشخصية و للطمأنينة ةالمشمول

واليـوم  باهللا وكتبـه ورسـله    اإليمانالنفسية علي اعلي درجة سببه األساسي هو 
ما يؤدي إلي عدم الطمأنينة النفسية هو االبتعـاد عـن الـدين     أناألخر، في حين 

M 8 7  Ú ، القرآنيـة  اآلياتالدين وهذا ما أكدت عليه وعن تعاليم  اإلسالمي
   æ  å  ä  ã     â   á  àß      Þ  Ý   Ü  ÛL )وما  .)٢٨: الرعد

كله  أمرهالمؤمن أن  ألمربا عج" :، حيث قالأيضاً rالرسول  أحاديثعليه  أكدت
ن إإصابته سراء شكر فكـان خيـراً لـه و   ليس ذلك ألحد إال للمؤمن أن  .يرله خ

وما أكدت عليـه   ،)٤،مجلد٢٩صحيح مسلم،( ".إصابته ضراء صبر فكان خيراً له
 .من الدراسات العربية بان االبتعاد عن الدين يؤدي إلي عدم الطمأنينة كثير

 لتـأثره ح أن الطمأنينة النفسـية مفهـوم معقـد    ومن خالل ما سبق  يتض
وشـعور   إحساسولذلك فدرجة ، نولوجية واالقتصادية واالجتماعيةبالمتغيرات التك

الفرد باألمن أو الطمأنينة النفسية ذات عالقة ارتباطية بذاته وعالقاتـه وأسـلوب   
فرد مـن  وحرمان ال.حياته ومدى إشباع حاجاته األساسية أو االجتماعية أو النفسية 

 .النفسية ها ينعكس سلبا علي شتي جوانب حياتالطمأنينة تجعله فريسة للمخاوف مم
 االكتئاب) ٣(

ن المناخ األسرى التربوي الذي ينشأ فيه الطفل هو الخلفية المؤثرة والفعالة إ
في إعداد الطفل إعداداً نفسياً سليماً من حيث تلبية احتياجاته األساسية وتنمية قدراته 

سيما ته من الحب والحنان واألمان، والة والعقلية باإلضافة إلى تلبية احتياجاالفكري
فـي حـين   ) الوالدين ، الطفل(عندما تكون هذه الرابطة قوية ومتبادلة بين الطرفين

تتدهور حياة الطفل وتصبح عرضه للوقوع في المشكالت واالضطرابات عنـدما  
قة بين الطفل ووالديه واألنمـاط  تنعدم هذه الرابطة أو تضعف، فيعتبر ضعف العال



 
 

القسوة واإلهمـال واإلسـاءة ونقـص الرعايـة     (السلبية في المعاملة الوالدية مثل
تعدان من بين العوامل األساسية المؤثرة علي الصحة النفسية للطفل ، ) وغيرها....

حيث يمكن أن تؤدي إلي ظهور أعراض مرضية لدي الطفل من أهمها أعـراض  
تسبب للطفل سوء التوافق االجتماعي واألسري وتكـوين بعـض    االكتئاب التي قد

االتجاهات المضادة للمجتمع وقد يصل إلي االختالل العقلي، بل قد تصل بطفل في 
اهتمت الدراسة الحالية بدراسة إسـاءة   األحيان إلي االنتحار، ومن اجل هذبعض ا

ذه االضـطرابات  المعاملة الطفل وعالقتها باالكتئاب ،الن عدم الكشف عن مثل ه
سيؤدي إلي تفاقم المشكلة ويترتب عليه نتـائج سـيئة بالنسـبة لصـحة النفسـية      

 )٢٠٤:  ٢٠٠٥عباس، عبد الخالق،.(الطفل
 
 :تئاب عبر العصوراالك -

ظل االكتئاب موجوداً بالفعل ويمكن العثور علي أوصاف ألمراض االكتئاب 
ديم ورد مصطلح االكتئاب في نصوص العديد من الحضارات القديمة ففي العهد الق

في الحضارة اإلغريقية ، فقد ميزه قدماء اإلغريق كاضطراب في المزاج ونسـبوه  
مشـتقة مـن الكلمـة     Melancholyإلى زيادة السوداء في الجسم وكلمة سوداء 

وكذلك في النصوص اإلنكليزية القديمة  Choliaوصفراء  melonاإلغريقية أسود 
إلى السوداء وهي الكلمة التي استخدمت طـوال   Melancholiaحيث تشير كلمة 

 ).١٣: ٢٠٠٢كرامينغز،.(عدة قرون لوصف اضطرابات المزاج
القرن الرابع قبـل  "( بقراط أ"أما أول األوصاف الطبية لالكتئاب فتعود إلى 

بتحديده األسباب والعالج ، فقد وصف االكتئاب النفسي وصفا ال يختلـف  ) الميالد
ؤكداً العالقة المتبادلة بين الجسم والعقل، حيـث رأى أن  م.عن الوصف الحالي له

وإن . المرض الفعلي ينجم عن أسباب طبيعية وليس عن أسـباب فـوق طبيعيـة    
السوداء هي حصيلة ثانوية لفائض الصفراء السوداء في الطحال،ومن هنا جـاءت  

كما توصل إلى أن المخ هو مركز اإلحسـاس    Melancholiaالكلمة االنجليزية 
قراط لتخطي االكتئاب بإعادة التوازن إلى أجهزة الجسم أليس القلب، لذلك أوصى و



 
 

وهو بذلك كان ذا نظرة شاملة . باستعمال االسترخاء واستراتيجيات العيش الصحي
في حين كانت أسباب هذه ) ١٤::٢٠٠٢كرامينغز،". (في الطب العضوي والنفسي

جـن إال أن بعـض الحكمـاء    األمراض تعزى إلي تأثير األرواح الشـريرة أو ال 
واألطباء في تلك الفترة استطاعوا أن يميزوا ويصنفوا بعـض تلـك األمـراض    

ها ومسبباتها وكان هذا االعتقاد سائداً في ارويا في العصور ضاعرأويذكروا بعض 
 .الوسطي

بوصف بعض األمراض مـن بينهـا   " وعليه قام األطباء الرومان بعد ذلك
نوع خارجي ونوع داخلي مثـل بعـض التصـنيفات     االكتئاب ، وتم تصنيفه إلى

ف ابن سينا العديد من حـاالت  وقد وص) ٢٥: ٢٠٠١الشربيني، ".(الحديثة له اليوم
وقـد حـاول العلماء المسلمين  مـن  . نخوليا أو مرض العشق وكيفيه عالجهالما

 قديم الزمان فهم االكتئاب أثناء شرحهم طبيعة اإلنسان وما يعتريها من اضطرابات
انفعالية ، فقد فسره الكندي بأنه ألم نفسي يصاب به المرء بسبب فقـد المحبوبـات   
وفوت المطلوبات، واعتبره الرازي مرضاً عقلياً يكدر الفكر و العقل ويؤذي النفس 
والجسد، وهو عند ابن حزم حالة من الضيق تنشأ من حاالت كثيرة كالغيظ والعزلة 

 ).٣٢:م١٩٩٣نجاتي،.(والمهانة وقلة الحيلة 
 Theم نشر الطبيب االنجليزي روبرت بيرتون في كتابة ١٦٢١عام وفي 

Autonomy Of Melancholia  ًوفي . الذي عد فيه هذا المرض مرضاً عالميا
القرن التاسع عشر أصبح االكتئاب يحتل موقعاً مركزياً في أعمال كبـار األطبـاء   

اب مرض وراثي يتنـوع  حيث يري أن االكتئ  Kraeplinالنفسين أمثال كريبلين 
أنه ينشأ من التوتر بـين    Bebringمن االكتئاب إلى المالينخوليا ويعتقد بيبرنج  

بأنـه   Rubinfineطموح الفرد النرجسي ووعي األنا بعجزها ،ويري روبنفـاين  
يحدث من تمزق الوحدة النفسية بين األم وطفلها، فينتج عن ذلك عجز وتحرر من 

ه أن يأخذ العدوان مكانه في تطوير االستعداد لإلصـابة  الوهم النرجسي يترتب علي
وشـنايدر    Freudوفرويـد   Jaspersويسـبرز  ) ٨١:م٢٠٠١عسكر، (باالكتئاب



 
 

Schneider حيث ساهمت كتاباتهم والتي امتد بعضها إلي أواسط القرن العشرين ،
 .في وضع البذور الجنينية لفهم ظاهرة االكتئاب

عشرين ازداد االهتمام بدراسة هذا المـرض  في النصف الثاني من القرن ال
يقول أن هذه الفترة يمكن  ١٩٧٩,Klermanللدرجة التي جعلت كاتباً مثل كليرمان 

 ).١٣-١٢:م٢٠٠٣سرحان،وآخرون، .(أن تسمي عصر المالينخوليا
يشير مفهوم االكتئاب إلى أكثر من جانب، فهو مرض لـه أسـاس    واليوم 

وعوامل . ة كاإلرهاق النفسي والفكري واالجتماعيبيولوجي يتأثر غالبا بعوامل عد
ـ .. ..كالوراثة والتوتر والتغيرات في وظيفة الجسم والدماغ ممـا يصـعب    ،خـال

ـ  رى، ـتعريفه أو التعرف إليه حيث عوارضه قد تتداخل مع عوارض أمراض أخ
أو قد تعزى إلى الحزن أو التعب الشديد أو إلى مشكالت النوم أو التقدم في العمر 

 ) ٢٥: ٢٠٠٢كرامينغر،.(و العمل المفرطأ
علـى   Depressionوتستخدم كلمة لالكتئاب في اللغة اإلنجليزية  وهـي  

نطاق واسع وللتعبير عن معان أخرى غير مرض االكتئاب النفسي ، فهي تحمـل  
عند استخدامها معاني مختلفة في علم االقتصـاد فتعنـي مرحلـة مـن التقهقـر      

صاد الجوية تشير إلي نمط طقس استوائي قد يحـدث  االقتصادي ، وفي علوم األر
عصاراً أو زوبعة  ، وفي علم الفضاء تشير إلي مسافة جسم سماوي تحت األفـق  إ

  .لوفة للكلمة ربما يرتبط بالمزاجولكن اثر المعاني المأ
أما في الطب النفسي ، وهذا هو موضوع الدراسة الحالية ، فإن لمصـطلح  

ما تشابهت ولكنها ال تتطابق تمامـاً، فاالكتئـاب أحـد    االكتئاب أكثر من معنى رب
التقلبات المعتادة للمزاج استجابة للمواقف األليمة التي نصادفها، وهو أحياناً عالمة 
من عالمات مرض ما ، بل هو موجود في الغالب لدى كل المرضـى أيـا كـان    

مـن  لها نصيب كبيـر  " كل مريض مكتئب " المرض الذي يعانون منه ، فمقولة 
أو كل مريض يجب أن يكون كذلك ، والمفهوم األهم لالكتئاب هو أنـه  . الصحة 

   .)٢٦: ٢٠٠٢كرامينغر،(و موضع البحثحالة من االضطراب النفسي ، وه
 



 
 

 :Depression مفهوم االكتئاب  -
 :االكتئاب في اللغة) أ(

. ن سوء الحاِل ، واالنكسار من الحـز : الكآبةُ ) : كأب( يقول ابن منظور 
 ـَِئب ـََأب   :ك ـَة و رافـة ، واكتْـ يكْأََب كَْأباً وكْأبةً وكابة ، كنَشَْأة ونشاءة ، ورْأف
ـَِئيب وفي الحديث : اكتئاباً  ـَِئب وك ـَم وانكسر ، فهو ك أعوذ بـك  " حـزِن واغتْ

ـَبِ ـَل ـُنق  " .من كآبة الم
ـَِئــيب   تغير النفس باالنكسار ، من شدة الهم وا: الكآبةُ  لحزن ، وهـو ك

ومـكْـتَـئب ، المعني انه يرجع من سفره بَأمر يحزنُه ، أما َأصابه مـن سـفره   
وأما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة ، أو َأصابت مالَه آفــةٌ أو يقْـدم   

ـَِئ : ـيبةٌ وكَـْأباء، الكَـْأباءعلي أهله فيجدهم مرضي ، أو فُقـد بعضهم وامرَأةٌ ك
ـَْأب ـَْأب . الكآبة دخل في: الحزن الشديد ، علي فَعالء ، وأك ، وقع في هلكـة :وأك

ـَّونِ إذا ضرب إلـي  . الحزن الن الخائف محزون: الكآبة ـِب الل ورماد مـكْـتَئ
ـَئيبِ  .)٦٩٥-٦٩٤: ١٩٩٠ابن منظور،.(السواد كما يكون وجه الك

 
 
 :)علم النفس(االصطالح االكتئاب في ) ب(

كتئاب ومن عرض الباحثة فيما يلي ألهم التعريفات التي تناولت تعريف االت
 :يلي هذه التعريفات ما

بأنه حالة من األلم النفسي تـؤدي إلـي   "يعرف أبو حامد الغزالي االكتئاب 
اإلحساس بالذنب، وانخفاض ملحوظ في تقدير الذات ، والتحسر علـي الماضـي   

باب وراء المجهول وقد يتخذ االكتئاب إشكاال والتفكير فيه والبحث في العلل واألس
متنوعة مثل أشكال الوجد وألوانا من المناجاة تتسم بالعزلة واالنطواء من الهمـوم  

 ).٢٥:ت. ب الغزالي،" (تأخذ طابع الدوام واالستمرار
بأنه حالة انفعالية يعاني فيها الفرد من الحزن وتأخر "  Storrويعرفه ستور
لتشاؤمية وأحيانا تصل الدرجة في حالة االكتئاب إلـي درجـة   االستجابة والميول ا



 
 

ة أن الفرد ال يذكر ـور بالذنب إلي درجـالميول االنتحارية كذلك تعلو درجة الشع
ويري  .)١٩: ٢٠٠٧بشري،" (إال أخطاؤه وذنوبه وقد يصل إلي درجة البكاء الحاد

النفعـالي الـذي   احد المظاهر العامة لالضطراب ا" أن االكتئاب هو Stattستات 
يتدرج في الشدة من مجرد أزمات هموم الحياة اليومية إلي حالة عقلية تتسم باليأس 

خبـرة  "م االكتئاب بأنه ١٩٨٢ Colesيعرف كولز و ).١٩٨٢:١٧.Statt,D" (التام
وجدانية ذاتية أعراضها الحزن والتشاؤم وفقدان االهتمـام والالمبـاالة والشـعور    

ة في إيذاء الذات والتردد وعدم البـت فـي األمـور،    بالفشل وعدم الرضا والرغب
واإلرهاق وفقدان الشهية ، ومشاعر الذنب واحتقار الذات وبطء االستجابة ، وعدم 

 ).١٦-١٥: م٢٠٠٤عبد المعطي ،" (القدرة علي بذل أي جهد
اتجاه انفعالي ينطـوي علـي شـعور    ": نهأاالكتئاب علي دسوقي ويعرف 

، انخفاض في النشاط الجسمي والنفسي، يصحبه األمل متطرف بعدم الكفاية وفقدان
وتكدر واغتمام وتشاؤم من المستقبل ، والحط من قدر النفس ، وتوهمـات وعـدم   

، ب وبفقدان الطاقـة بانعـدام القيمـة   كفاية وفقدان لألمل ويشعر الفرد أيضا بالتع
حامـد   كما يشير ).٤٠٥:م٢٠٠٥البشر، "(وبنقصان القدرة علي التفكير أو التركيز

حالة من الحزن الشديد المستمر تنتج عن الظـروف  " زهران إلي أن االكتئاب هو
المحزنة األليمة وتعبر عن شيء مفقود ، وان كان المـريض ال يعـي المصـدر    

 ).٤٢٩:م١٩٨٨زهران،( "الحقيقي لذاته
سيطة تتدرج في الشـدة أن لـم   يبدأ بأعراض ب عكاشة أن االكتئاب ويري

ض أوال من فقدان القدرة علي التمتع بالحياة مع انكسار النفس ، ويشكو المريتعالج
، ثم يشعر بتغير لون الحياة ويبدأ في التساؤل عن أهميتهـا  ويةوهبوط الروح المعن

. عكاشة،ب"(، ويحس بفقدان األملي سحب من اليأس والجزع واالنقباضويعيش ف
 ).٣٩٩:ت

ة وقتية أو دائمة ، يشـعر  حالة انفعالي": عبد الخالق إلي أن االكتئابويشير 
فيها الفرد باالنقباض والحزن والضيق ، وتشيع فيها مشاعر الهم والغم والشـؤم ،  
فضال عن مشاعر القنوط والجزع واليأس والعجز ، وتصاحب هذه الحالة أعراض 



 
 

محددة متصلة بالجوانب المزاجية والمعرفية والسلوكية والجسمية ، ومنها نقـص  
الستمتاع بمباهج الحياة ، وفقد الوزن واضطرابات في النوم االهتمامات وتناقص ا

والشهية ، فضال عن سرعة التعب ، وضعف التركيز ، والشعور بنقص الكفاءة ، 
 ).١:م١٩٩٩الخالق،  عبد"(وانخفاض الجدارة ، واألفكار االنتحارية

ـ   ": وـيعرف عسكر االكتئاب في معظم أحواله هو ة ـخفـض فـي الطاق
ـ ونقص في الهمة و راب ـالمعنويات وتنعكس األعراض العامة لالكتئاب في اضط

ـ ـالنوم بين تزايد فترات النوم أو األرق ، واضطراب الشهي ال ـة بين تزايد اإلقب
أخر النفسي الحركي ، وهبـوط  علي الطعام أو رفضه ، واضطرابات الحركة والت

القدرة علـي  قرار، ونقصان ، مع نوبات من الحزن والبكاء والغم وعدم االستالهمة
، نسحاب من الحيـاة وزيـادة الكـوابيس   ، وتشويه وتشويش اإلدراك واالالتركيز

 ).٩٠:م٢٠٠٥عسكر،"(والتفكير في الموت أو االنتحار
حالة تتضمن تغيراً محـدداً فـي   " ويري غريب عبد الفتاح أن االكتئاب هو

ـ     ذات المزاج والشعور بالواحدة والالمباالة باإلضافة إلي مفهـوم سـالب عـن ال
مصحوب بتوبيخ الذات وتحقيرها ولومها ، ورغبة في عقاب الذات باإلضافة إلـي  

ويضيف غريـب أيضـا علـي تعريـف     ".الرغبة في الهروب واالختفاء والموت
اضطراب مزاجي يتضمن أعراضا مثل الحزن الشديد والشـعور  " االكتئاب، بأنه 

تميـز االكتئـاب بـبعض    بعدم األهمية وانعدام القيمة واالنزواء عن اآلخرين ، وي
اضطرابات النوم وفقد الشهية للطعام كما يتميز : مثل ) الجسمية(التغيرات الفيزيقية 

 ).١٤:م٢٠٠٧بشرى،( "بالتغيرات السلوكية والعاطفية
الشعور بالكآبـة والبكـاء   " ويعرف رشاد عبد العزيز االكتئاب النفسي بأنه

دان الشهوة الجنسية ، ونقصـان  واضطراب النوم وفقدان الشهية إلي الطعام ، وفق
الوزن واإلصابة باإلمساك وسرعة دقات القلب ، واإلحسـاس السـريع بالتعـب    
والشعور بالقلق والتشاؤم وسرعة االستثارة وعدم القدرة علي اتحـاد القـرارات   

كما أشار رشاد عبدا لعزيز إلـي أن   " والشعور بعدم القيمة وبالنقص وعدم الكفاءة 
اضطراب يتدرج من الحاالت القريبة من السوية حتى يصل  إلي  االكتئاب النفسي



 
 

حاالت المرض العقلي الذي يتطلب العالج الطبي ، وتتسم الحاالت االكتئاب الشديد 
بالحزن ، رغم أن الحزن ليس بالضرورة الطابع الرئيسي المميز لهذه الحالة كمـا  

رجة قد تصل في اغلـب  تتسم أيضا بعدم الميل إلي النشاط الذي قد يتصاعد إلي د
األحوال إلي السكون التام االضطراب في نظام النوم ويتمثل هذا فـي االسـتيقاظ   
المبكر وفقدان الشهية علي الطعام واإلمساك وارتخاء العضالت وكـذلك تضـاؤل   

 ).م٢٠٠٧بشرى، ".(الرغبة الجنسية
اضطراب في التفكير أكثر من " االكتئاب بأنه١٩٧٩,Beckكما يعرف بيك  

ونه اضطراب في الوجدان ، حيث يرجع االكتئاب إلي التشويه المعرفـي الـذي   ك
يؤدي إلي تكون اتجاه سالب نحو الذات والعالم والمستقبل وينتج من جـراء ذلـك   
التشويه ظهور مجموعة من األعراض االكتئابية السالبة وهـي ليسـت أعـراض    

 ).١٩٧٩.Beck,A.T"(وجدانية فقط وإنما أيضا معرفية ودافعية وفيزيائية
م أن االكتئـاب  ١٩٩٠،ويري جابر عبد الحميد جابر ، وعالء الدين كفافي

حاالت انفعالية من الحزن المستمر تتراوح بين حاالت الحزن المعتدل نسـبياً  ": هو
والوجوم إلي أقصي مشاعر اليأس والقنوط ، غالبا  مـا تكـون هـذه المشـاعر     

رق وفقدان الشهية وصعوبة في التركيز مصحوبة بفقدان المبادأة وفتور الهمة واأل
 ).١٥:م٢٠٠٧بشرى،" (واتخاذ القرارات ولالكتئاب أنماط مختلفة ودرجات متباينة

استجابة تثيرها حادثـة مؤلمـة   " ويعرف عبد الستار إبراهيم االكتئاب بأنه
كالفشل في عالقة أو خيبة أمل ، أو فقدان شي مهـم كالعمـل ، أو وفـاة إنسـان     

عبارة عن مجموعة مـن األعـراض   " إبراهيم أيضا أن االكتئاب  كما يري".غالي
وبعضـها  ) ذهنـي ومزاجـي   (وبعضها معنوي) عضوي(المتزاملة بعضها مادي 

الثالث اجتماعي وهذه األعراض تسمي الرملة االكتئابية ، وهي تشتمل علي جوانب 
ي تساعد من السلوك واألفكار والمشاعر التي تحدث مترابطة بعضها أو اغلبها والت

 ).١٦-١٥:م٢٠٠٨إبراهيم، (في النهاية علي وصف السلوك االكتئابي وتشخيصه 
مظهر للشعور بالعجز حيـال تحقيـق   "أنه  licherbergوعرفه ليتشربيرج 

األهداف عندما تكون تبعية اليأس منسوبة إلى علل شخصية ، وفي هذا السياق فإن 



 
 

وث النجاح في صلته بتحقـق  األمل يكون مفهوما كوظيفة ألدراك مدى احتمال حد
 ).٦٠:م٢٠٠١عسكر،"(الهدف

اة عزيز ـرد الحزن المؤقت علي وفـما سبق يتضح أن االكتئاب ليس مجم
أو ذلك الهبوط في المزاج الذي يتملكنا بين الحين واألخر وليس هو مجرد أحساس 
بوحدة تنقشع بزيارة صديق أو مبادلة الحديث مع احد الرفاق أو الـزمالء فعنـدما   
يذكر االكتئاب يذكر معه الكثير من الخصائص االضطراب النفسي بما فيها المزاج 
والتشاؤم والشعور بالهبوط والعجز وبطء عمليات التفكير وبطء التـذكر وانتقـاء   

صـات  فهو يعبر عن كل تلك اآلالم النفسية والجسـمية والمنغ . الذكريات الحزينة 
 .ورهالتي تمضي عليها األيام والش

 :ئاب الطفولةاكت) ج(
حالة نفسية تتصف بالكسـل وهبـوط فـي    " يعرف الشربينى االكتئاب بأنه

الوظائف الفسيولوجية ، وشعور بالفشل ، نتيجة لعوامل بيئيـة محزنـة واضـحة    
األسباب أو غير واضحة األسباب يشعر بها الطفل دون سبب مباشر ، وقد تـؤدي  

رعة التأثير والبكاء وإهمالـه  حالة الطفل هذه إلي تصرفات سلوكية غير متزنة كس
 ).١٧٠:م١٩٩٤الشربينى،"(لمظهره 
يحدث نتيجة لألحداث المؤلمة بحـزن  " يعرف االكتئاب النفسي للطفل بأنهو

نه يفشل في التخلص أ، كما ا الطفل العادي لمثل هذه المواقفاكبر مما يستجيب له
الهجر أو فقـده  من أحزانه في فترة زمنية معقولة ، وفقد الطفل لشخص عزيز أو 

ـ ـ، ونبذ الطفريـرابط األسالشعور بالحب واألمن واالنتماء والت اً كلهـا  ـل دائم
ال ، فيمكن أن نلمسـه مـن   ـي لدى األطفـأحداث تعجل بحدوث االكتئاب النفس
راض مرضية ـة بدون أسباب أو أعـة صحيـخالل شكواهم بأنهم يحسون بوعك

 ).١٣٥:م٢٠٠٣الشوربجي،( "واضحة
يعكـس عنـد الطفـل    "بي أن االكتئاب عند األطفال هو غد الزمأحويشير 

مشاعر الكآبة والحزن والسام والعزلة ، وعدم السعادة واضطراب العالقة باألنـا  
 ).٨٤:م١٩٩٤الزعبي، "(وباألخر وقلة الحيلة وانخفاض الحماس والهمة 



 
 

ومن خالل التعريفات السابقة لالكتئاب عند الكبار وتعريفه عنـد األطفـال   
م حيث يقول ١٩٩٤تضح أن هناك تشابهاً كبيراً بينهما ، وهذا ما يؤكده الشربينى، ي

سنة تختلـف  ١٢-٦انه من النادر أن نجد مظاهر اكتئاب األطفال في الفئة العمرية 
م في أن االكتئـاب عنـد األطفـال    ١٩٩٤عن الكبار، وتتفق الباحثة مع الشربينى 
 .وله علي األعراض العامة التي تشير إليهيتشابه مع االكتئاب عند الكبار وذلك لشم

 
 :شخصية المكتئب -

االنطـواء  : تتسم شخصية المكتئب قبل إصابته بالمرض بالسمات اآلتيـة  
والهدوء والجدية والخجل وقلة األصدقاء وضيق االهتمامات ، ونمطيـة العـادات   

لحـذر  والجمود والمحافظة وتحاشي اللذات ، وقلة التحمل والحساسية والتـردد وا 
والجبن والسرية ، والعناد والخضوع واالعتماد علي اآلخرين والتواضـع الشـديد   
وخفض قيمة الذات ولوم الذات ، وكبت الدوافع ، والشعور بالخيبة وعدم األمـن  

علي علي الشخصية والميل إلـي تصـنع   لتوافق الجنسي ، وسيطرة األنا األوعدم ا
ــن  ــحية مـ ــي والتضـ ــمير الحـ ــمة والضـ ــاة والحشـ ــل  الحيـ اجـ

علي أن شخصية ) ٥٥: م١٩٨٢(ويشير ارجايل ).٤٣٠:م١٩٨٨زهران،.(اآلخرين
شخصية صعبة المراس و التعامل مـع اآلخـرين ،   " المكتئب قبل المرض بأنها 

 "متشائمة ومترددة ومتصلبة الرأي ، عندها سوء فهم ألحداث الحياة 
ف حسب وبما أن لالكتئاب أنواعا مختلفة فان طبيعة شخصية كل نوع تختل

يذكر بعض هذه السمات التـي  ) ٢٣٩:م١٩٨١ودورث،(نوع االكتئاب ولذلك نجد 
تختلف عما سبق ذكرها ، حيث يقول أنها شخصية منفتحة وناجحة ، بينما البعض 
منهم تكون شخصيته مبالغة في الدقة في أعمالها، وفريق ثالث يصف المكتئب بأنه 

ن بين التفاؤل والمرح من ناحيـة ،  مهموم منشغل البال وقلق ونسبة كبيرة يزاوجو
 .من الناحية أخرى ةوالتثبيط واإلجهاد والقتام

) ٢٩٤:م١٩٨٤منصـور  (أما شخصية األطفال المصابين باالكتئاب فيقول 
بأنهم يعانون من شخصيات هشة،حيث يبادرون بقيام بعض سلوك األكبر منهم سناً 



 
 

ية في الحقيقة، وهذا يجعلهـم  فهم بذلك يوحون لآلخرين بأنهم اكبر سناً مما هم عل
محبوبين لدي الكبار أكثر من اقرأنهم األسوياء ، كما تشـير بعـض المالحظـات    
اإلكلينيكية المتكررة أن لديهم قابلية كبيرة للطعام ، كما يتصفون بجدهم فـي أداء  

 .الواجبات المنوطة بهم ، ولديهم استعداد عالي للتبعية والطاعة
 
 :أعراض االكتئاب -

المتالزمـة   االكتئاب عن نفسه في مجموعة من األعراض نسـميها  يفصح
وهي تشتمل ببساطة على جوانب من السلوك والتفكير "  Syndromes"  ةاالكتئابي

والمشاعر التي تحدث مترابطة والتي تساعد في النهاية علـى وصـف السـلوك    
 ).٢١: م ٢٠٠٨إبراهيم، .(االكتئابي وتشخيصه

أن أعراض االكتئـاب  ) ٤٣١-٤٣٠:ن تاريخ عكاشة، بدو(في حين يوضح 
راض بـبطء  ـذه األعـتختلف بشكل واضح في هذا المرض، وعادة ما تزحف ه

دان عزيـز  ـنحو المريض، وأحيانا تظهر فجأة ، خاصة بعد عوامل مثيرة مثل فق
الخ ، ويالحظ في عد يد من األحوال تغير في الشخصـية  .....أو عمليات جراحية 
األعراض اإلكلينيكية المميزة ، بـل أحيانـا يبـدأ المـرض     والسلوك قبل ظهور 

بأعراض عامة ، مثل صعوبة التركيز ، والتردد ، وعدم القدرة علي اتخاذ قرارات 
ايجابية كسابق عهد المريض ، وشكاوي واألم جسدية ، وإعياء وشـعور بالتعـب   

معظـم   وتوهم علل بدنية ، ومحاوالت لالنتحار واإلدمان،عدم االتزان، والحـزن 
الوقت والبكاء، وتغيير في الشهية وعادات األكـل ، وظهـور بعـض الهـالوس     

 . وهكذا..... والخرافات في الحاالت شديدة الخطورة
 :ونستطيع مناقشة األعراض اإلكلينيكية لالكتئاب تحت الظواهر اآلتية

 .أعراض اكتئابية وجدانية -١
 .أعراض نفسية أو سيكولوجية -٢
 .فسيولوجية أعراض جسمية أو -٣
 .أعراض سلوكية -٤



 
 

 :أعراض اكتئابية وجدانية -١
تتميز هذه األعراض بظاهرة مهمة ، هي التغير النهاري ، حيث أن شـدة  
األعراض تزيد في فترة الصباح وتتحسن تدريجياً أثناء اليوم حتـى تقـل حـدتها    
مساء، فيصحو المريض وهو في حالة شديدة من االنقباض والضـيف واالكتئـاب   

السواد ، ويبدأ في التحسن النوعي في وسط النهار ، ثم تقل بعد ذلـك تـدريجيا   و
وتبدأ أعراض االكتئاب بأعراض بسيطة تتدرج في الشدة ، أن لم .المعاناة النفسية 

تعالج في بدء األمر، فيشكو المريض أوال  بفقدان القدرة علـي التمتـع بالمبـاهج    
، مع انكسار الـنفس وهبـوط   ي العواطفة، أو ما يصفه بتنميل فـاة السابقـالحي

الروح المعنوية ، ثم يشعر بتغير لون الحياة وقيمتها ، ويبدأ فـي التسـاؤل عـن    
وهنـا تبـدأ نوبـات    .ا ، ويعيش في سحاب من اليأس والجزع واالنقباضـأهميته

، ويشعر الحزين ، ثم تزيد وطأة االكتئاب ادئ أو الصراعـاء الهـمتكررة من البك
 ،ومستقبله الرعـب والخـوف واالكتئـاب   مل ويتخلل ماضيه وحاضره بفقدان األ

لماذا ال أستطيع التمتع قد وهبنـي اهللا كـل   .. .، ويتساءل ويصيبه االرتباك الشديد
ـ " اة سوداءـحيكل األلوان متألقة وال" المباهج ؟ ماذا حدث لي؟  اذا ال يـأتي  ـلم

سوار الحزن تحيطني من أ"الحياة ال تستحق "ل كتب علي االنتظار؟ ـ؟ هوتـالم
هكذا وكأنه " ....تغمرني الذنوب والشعور باآلثم" إنني ال استحق الحياة " كل جانب

 .ينظر للحياة من خالل أنبوبة بدايتها ونهايتها مظلمة
 :أعراض نفسية أو سيكولوجية -٢
 :الوظائف العقلية) أ 

البطء وقلـة  تتأثر هذه الوظائف باالكتئاب ، ويبدو ذلك في هيئة مميزة من 
االنتباه، والسرحان وعدم القدرة علي التركيز واختفاء سرعة البديهة واالسـتجابة  
االنفعالية ، بل وتتأثر أحياناً الذاكرة نظرا لصعوبة التركيـز واسـتدعاء المـواد    
الماضية ويتخلل هذه األعراض تردد واضح في اتخاذ القـرارات وارتبـاك فـي    

 ).٣٤:م٢٠٠٣سرحان، ( قائية والبت في األمورريض التلالسلوك ، مما يفقد الم
 :التفكير) ب 



 
 

اإلجهاد الشديد عند التفكير في ابسط : اب التفكير عدة اضطرابات، أهمهاينت
األشياء ، وكأنه يقوم بعمل شاق بدني ، ثم تضخيم األمـور البسـيطة واجتـرار    

إذا وقـع   مضاعفاتها بطريقة تختلف عن طبيعته ، فالذهاب للعمل يكتنفه المخاوف
علي وثيقة أو شيك أو علي عقوبة ، وخروج احد األبناء تصاحبه أفكار بالحوادث 
والموت والقتل ، ثم تضخيم أتفه األشياء كدهان المنزل ، أو الخروج بالمواصالت 

وهكذا، وكذلك .. أو تسديد الديون أو الشهادة في المحكمة أو الجلوس مع األصدقاء 
 .، والخيال المستمر مع الهموم الالنهائيةالذاتييتميز التفكير باالستبطان 

 :العالمات المميزة لهذه التفكيرومن 
الشعور بالذنب ، واتهام نفسـه بالخطيئـة والتلـوث     اإلحساس بتأنيب الضمير، -

الخلقي والدونية، تأخذ هذه األعراض طابعاً غير واقعي فنجد مثال يبـدأ رجـل   
ويبـدأ  . بفتاة منـذ أربعـين سـنه   مسن في لوم نفسه علي وعده كاذب للزواج 

المرضي في التنقيب والبحث في ماضيهم إليجاد سبب إلرضاء هذه النزعة من 
الشعور بالخطيئة أو محاولة إيقاع التهم عليه ،وكثيرا ما يؤول المرض كله لهذا 
الذنب ، ويجب الحرص في تصديق هذه المسببات ، والتي هي نتيجة المـرض  

ويدل علي ذلك اختفاؤها تماما بعد الشفاء وسخرية واحد أعراضه وليست سببه 
 .المريض من أقواله السابقة

وهي أكثر األعراض شيوعا، بل وكثيرا ما يبدأ المرض بهذه :توهم العلل البدنية -
الظاهرة ، مما يجعل المريض يتجه اتجاها خاطئا في العالج ، ويتـردد علـي   

اراً ، دون اكتشـاف سـبب   األطباء الباطنيين الذين يعاودون الكشف عليه مـر 
انـك ال تعـاني مـن    "عضوي آلالمه ، مما يغيظ المريض أحيانا قول الطبيب 

فهنا يشعر المريض بالطامة الكبـرى  " ال أستطيع أن أجد سببا لمرضك... شي
وعـادة مـا ينكـر    .وان األطباء ال يصدقونه وال يستطيعون تشخيص مرضـه 

، وهـو  ينتهي اكتئابهنها إذا شفيت سالمريض االكتئاب ويسببه لعلله البدنية ، وأ
هناك ال يعلم أن هذه اآلالم بسبب االكتئاب ولست سببه ، وتأخذ هذه األعراض 
طابعاً مميزاً مثل الصداع الدائم في اعلي الرأس والدوار والطنـين فـي األذن   



 
 

وضيق التنفس وصعوبة الهضم وانتفاخ البطن واألم الساقين والذراعين والكتف 
ويبدأ المريض في اإلحساس بكل حركاتـه  . لجلد واآلم في الشعروحرقان في ا

الفسيولوجية ومالحظة عمليات التنفس والهضـم وضـربات القلـب ويصـف     
الـخ،  ... تفصيالت عديمة القيمة عن كمية العرق واللعاب والبـول والبـراز   

ويصبح أسيرا للوظائف واآلالم الجسيمة وتزيد هذه األعراض صـباحاً عنهـا   
لالكتئاب والذي سبق الكـالم   ل ويشير ذلك إلي التغير النهاري المميزمساء ، ب

 .عنه

الشعور بعدم األهمية والتقليل والحط من قيمة الـذات أي اإلحسـاس بالدونيـة     -
واحتقار النفس ومن هنا تبدأ األفكار االنتحارية فمثالً نجد رجل يكرر محاوالت 

واألطباء وانه عار عليهم وعـبء   انتحاره يومياً ، ألنه ال يستحق أبناءه الضباط
ثقيل ومجال للسخرية علي الرغم من احترام هؤالء األبناء ألبيهم ، ولكن مرض 
االكتئاب هو الذي يجعله يتجه إلي هذه الوسيلة السوداوية، وعندما تزيد وطـأة  

 هذه اإلحساس تظهر الضالالت ويتميز االكتئاب بضالالت مميزة
كتئاب ضالالت العدمية وتعنـي اإلحسـاس   يغلب علي مرضى اال: الضالالت  -

بفقدان أو غياب احد أعضاء الجسم أو توقفه عن العمل فيشكو المـريض بـان   
رأسه فارغ أو أن المخ اختفي ، أو أن الجهاز الهضمي توقف عـن العمـل ،   
وبدوام علي المعاناة من فراغ يتمادى ليقول أن الجهاز العصبي أصيب بشلل تام 

وكذلك تنتشر .ك علي الرغم من القيام بالعمليات الفسيولوجيةوعدم الحركة ، وذل
وأحياناً . ضالالت الفقر والفشل واإلفالس دون أساس لهذه االعتقادات الخاطئة 

تبدأ هذاءات اضطهادية ، تتواكب مع محتوي التفكير بأنه تـدبر لـه مـؤامرة    
وإعـالن   للخالص منه ، وانه تحت الرقابة المستمرة ، وأنهم يريدون إفالسـه 
عكاشـة،ب  .(فقره، وانه يستحق ذلك، وعبثا مناقشته بعدم صحة هذه االعتقادات

ــرحان، ،٤٣٦-٤٣٣:ت ــري ،٣٦-٣٢:م٢٠٠٣ســ  ،١٩:م٢٠٠٧،بشــ
 )٢٧-١٩:م٢٠٠٢كرامينغز،

 ):تبدد الذات والواقع(اختالل اآلنية والعالم الخارجي ) ج



 
 

نه ال يشـعر  يشعر المريض بأنه قد تغير وفقد شعوره بالمباهج السابقة ، وا
باأللم أو السعادة ، وبيدا في النظر للمرآة مشدوهاً لما أصابه من تغيير، ويتعجـب  
إلحساسه بأنه علي الرغم من يقينه انه هو ذاته ، إال انه يحس انه تغير في نظرته 
وسلوكه وسيره ، بل أن العالم حوله قد تغير وأصبح ال يعطيه االسـتجابة نفسـها   

 .إلي الحياة من خالل سحابه كثيفة معتمة وينظر حقيقيوانه غير 
 :الهالوس والخداعات) د

، اب بعض الهـالوس السـمعية والبصـرية   تظهر أحياناً مع مرضي االكتئ
ـ   ـ ـوعادة يتوافق محتواها مع بقية التفكير السوداوي ، فنجـد األص م ـوات تته

ـ  ياة وان الموت ينتظره وانه محتقـر المريض بأنه ال يستحق الح ر ، وفاشـل وفقي
 ،الـخ .... وكذلك يري هالوس بصرية في هيئة أشباح مفزعه وجثـث وانتحـار   

 .وتظهر الخداعات في هيئة سوء تأويل للواقع يأخذ الطابع السوداوي
، ممـا يجعـل    ب أعراضا عصابية هستيرية أو قهريكثيراً ما يطلق االكتئا) هـ

ـ  راض فـي  الطبيب أحياناً يميل إلي تشخيص العصاب، ولكن يجب اخذ كل األع
إبـراهيم ،  .(االعتبار حتى ال يغيب تشخيص االكتئاب في مثـل هـذه الحـاالت   

 ).١٨-١٧:م٢٠٠٨
 

 :جسمية أو فسيولوجيةأعراض  -٣
وهي من أهم األعراض التي تميز االكتئاب ، ويعتقد البعض هذا االكتئـاب  
اضطراب فسيولوجي أولي بسبب اضطراب الموصالت العصـبية فـي مراكـز    

الحشوي مما يسبب األعـراض  دماغ،  وخاصة الهيبوتالموس والمخ االنفعال في ال
 :اآلتية

  :اضطراب النوم) أ
وهو أكثر األعراض شيوعاً ، ويعاني المريض من األرق الشـديد الـذي   
يجعل حياته سلسلة من المعاناة واأللم ، يختلف نوع األرق تبعاً لشدة المرض، فمن 

لساعات حتى الفجر للقلق واألرق طول صعوبة في بدء النوم والتقلب في الفراش 



 
 

ينام المـريض ويصـحو    أحياناالليل مع األحالم المزعجة والكوابيس الثقيلة ، بل 
 . صباحاً ، وكأنه قد قطع رحلة مضنية شاقة مرهقا متعبا وكأنه لم ينم طول الليل

ي الثانية ـأما األرق المميز لالكتئاب الشديد ، فهو اليقظة في الفجر أو حوال
ة المريض علي الخلود للنـوم  و الثالثة صباحا بعد النوم لمدة بسيطة ، وعدم قدرأ

وهي من أتعس فترات مريض االكتئاب ، حيث ينتابه الشـعور بـالحزن    ،ةـثاني
وتفرق هذه اليقظة المبكرة واألرق المميز بين االكتئـاب   .والسواد وكل الناس نيام

األخرى، ولـو أن بعـض األبحـاث    الشديد والمتوسط والخفيف وأنواع االكتئاب 
تشير إلي أن نوعية األرق ال تميز بين نوعى االكتئاب ، وانه كلما ) ١٩٦٣هنتون(

اشتدت األعراض وزاد الشعور باليأس والحزن والفشل والذنب قل النوم ، وازداد 
 .ن الليل ، بغض النظر عن االكتئاباألرق في النصف الثاني م

لتي تسرع  بالمريض للطبيب ويكفي ثالثة واألرق من األعراض الخطيرة ا
لمريض أمـام الطبيـب سـائال    أو أربعة أيام من األرق المتواصل ، لكي يكون ا

، ونالحظ ترابطاً ايجابياً بين األرق والميول االنتحارية ، وأحياناً ما يعـاني  المعونة
مـن  % ١٥ -١٠مريض االكتئاب من إفراط في النوم ويظهر ذلك فـي حـوالي   

 ).٤٣٦ ،ت.ب،عكاشة ، ٣٤-٣٣:ت.بفهيم،. (الحاالت
 :فقدان الشهية) ب

وهي أيضاً من العالمات المميزة لالكتئاب ، واحد أعراض الكسـل العـام   
الذي يعترى الجهاز العصبي والهضمي، وبقية  أجهزة الجسم ، ويحتمـل أيضـاً   
رفض المريض للطعام كرغبة خفية في االنتحار أو العتقاد خـاطئ إلـي نقـص    

في الوزن إلي درجة الهزال ، ويعتبر بدء إضافة بعض من الوزن ، عالمة واضح 
 .علي بدء التحسن والشفاء

وعادة ما يتردد مرضي االكتئاب الذين يعانون من فقـدان الشـهية علـي    
األطباء الباطنيين ظنا منهم أن المرض في الجهاز الهضمي خاصة إذا كان العرض 

ي هذا الجهاز ويتناولون الهاضمات وفيتامينات مصحوباً بتوهم بعض العلل البدنية ف
 .وفاتحات الشهية والمقويات دون جدوى ويزيد االكتئاب



 
 

ون للطبيب النفسي بعد تقدم الحالة وزيادة احتمـال  أوبعد مدة من طول المعاناة يلج
 .االنتحار وسرعان ما يعود وزنهم إلي طبيعته بعد العالج

 : اإلمساك) ج 
ون العصبي بل ويستمر بعـض المرضـى شـهورا    نسمع كثيراً عن القول

وسنوات علي المسهالت لالمساك المزمن الذين يعانون منه مع أن اإلمسـاك مـن   
األعراض الواضحة لمرض االكتئاب والعالج هنا للمرض األولي ويجب تذكر هنا 
المرض عند مواجهة حالة إمساك مزمن مصحوب بعـض األعـراض السـابق    

 ).٤٣٨-٤٣٦:ت.بعكاشة ،.(ذكرها
  :)اإلعياء الشديد( الصداع والتعب الشديد) د

يزداد الشعور بالتعب لدي المرضي المكتئبين إذ يشعر المريض بثقل فـي  
جسمه وأطرافه ، ال يستطيع التحرك لدرجة تجعله يتذمر من شعوره بفتور الهمة ، 

ـ  ب والشعور باآلالم وخاصة األم الظهر وأحيانا يكون من الصعب التمييز بين التع
الشديد وفقدان الدافعية ورغبات التجنب واالنسحاب ، فاإلعياء يرتبط مـع نقـص   
الرضا والنظرة السلبية المتشائمة والنظرة المتشائمة توحي بان االتجاه العقلي قـد  

 ) .٨السقا، بدون تاريخ ،(يكون العامل األساسي في شعور المريض بالتعب 
 : فقدان الرغبة الجنسية) هـ

كتئاب االهتمام بالجنس فقد يحـدث اضـطرابات وانقطـاع    يفقد مريض اال
الدورة الشهرية عند اإلناث، وضعف القدرة الجنسية عن الرجال، ويرتبط انعـدام  

ويـذكر  .( الجنسية مع انعدام الشهية وعدم االهتمام باآلخرين وبمـزاج المكتئـب  
ض أن ليس كل حاالت الضعف الجنسي هي أمرا) " ٤٣٨: عكاشة ، بدون تاريخ 

اكتئابية ، بل ولكن الغالبية من هذه الحاالت تمثل القلق النفسي، ولكن علينا إال ننس 
 ".االكتئاب وانه أحياناً يبدأ بهذه األعراض قبل ظهور بقية عالمات المرض

 .مرض واالنشغال علي الصحة الجسميةتوهم ال -١



 
 

ه ع والمتجهم وينـدر أن تـرا  انقباض الصدر والشعور بالضيق والوجه الممتق -٢
، مع انخفاض في الصوت حتى يشعر المستمع بأنه ال حيـاة للمـتكلم ،   متبسما

 .وسرعة ذرف الدموع 

  .تغير ضغط الدم بين االرتفاع واالنخفاض، وخفقان القلب واأللم العام -٣
 .اضطرابات البول -٤

 .نقص كبير في إفراز اللعاب -٥
د يؤدي إلـي  األمعاء بما يؤدي إلي اإلمساك الحاد الذي قنقص فاعلية المعدة و -٦

 .التسمم
وقد يصل المريض إلي درجة التوقف عن الكالم تماما، كمـا تظهـر عينـاه     -٧

مرهقتين ، ويمشي وظهره مقوس حيـث ال يسـتطيع رفـع ظهـره أثنـاء      
 ).٤٣٧ ،ت.ب، عكاشة، ٩٥:م٢٠٠٨إبراهيم،.(المشي

 

 :أعراض سلوكية -٤
لك في كـل  يؤثر االكتئاب علي النواحي المختلفة في حياة الفرد وينعكس ذ

 :وتتلخص هذه األعراض كاألتي.لوكهتصرفاته وس
فتظهر عينـاه  . تبدو علي وجه المريض سحنة الحزن والكآبة: المظهر الخارجي) أ 

متعبة مرهقة وجفونه العليا مسدلة ،والسفلي مجعدة مورمة ، وتتقوس حواجبـه  
ـ   ـ ـفوق العيون الحزينة ، وتتدلى زراية الفم ، وكأنه ال يسـتطيع رف ه ـع فك

، اليأس ، ويسير المريض مقوس الظهروترسم علي الشفاه عالمات االمتعاض و
ال يستطيع رفع عينية وال يحرك يديه أو يعبر عن ذاته ، وإذا تكلـم فبصـوت   
منخفض متهدج متقطع وكلمات بسيطة تخرج من فمه بصعوبة وكأنه يحرم نفسه 

 .من أحقيته في الشكوى
ريض علي العمل ، بل ويرفض أحياناً الذهاب تقل قدرة الم: السلوك الخارجي) ب

إليه وتصبح الزوجة غير قادرة علي القيام باألعباء المنزلية أو العناية بأوالدهـا  
ثم ينعزل المريض عن المجتمع ويرفض مقابلة أصدقائه ويعزف عـن قـراءة   



 
 

م علي الشكوى بان الحياة واالجرائد أو سماع الراديو أو مشاهدة التليفزيون ، ويد
مملة وال يوجد ما يستحق المعاناة اليومية ، وانتظار الموت ، ثم يبدأ في إهمال 
ذاته ونظافته فال يهتم بملبسه أو حالقة ذقنه ، أو قص أظافره وال يستحم أليـام  

رها الخارجي فال تمشط شعرها وال تعتني هأو أسابيع وتفقد المرأة اهتمامها بمظ
يض بالبدء في االهتمام بمظهره والعناية بملبسها وال تغتسل ويالحظ تحسن المر

 .بنفسه ويؤخذ ذلك في االعتبار عند تقييم درجة الشفاء
، ميز مرض االكتئاب بالهبوط الحركـي يت): السبات أو التهيج(النشاط الحركي ) ج

والكسل العام والخمول الذهني والجسدي والذي يعمل أحياناً إلي حد عدم الحركة 
االكتئابية ، وهذا يتوقف المريض عن الحركـة والكـالم    والشلل التام والغيبوبة

والطعام والشراب، وتحتاج مثل هذه الحاالت إلي الدخول الفـوري للمستشـفي   
وأحياناً ما يصاب مريض االكتئاب بعكس هـذا وتزيـد حركتـه وال يسـتطيع     
الجلوس ويبدأ في السير ذهابا وإيابا دون توقف ويفـرك يديـه ويهـز رجليـه     

افه ويكثر كالمه ويعبر عن تبرمه وضيقة بالصراخ وتظهر هـذه  وترتجف أطر
 .اإلثارة والتهيج بوضوح في حاالت اكتئاب توقف الطمث

يعتبر االنتحار في االكتئاب من أكثر األعراض خطورة نظـراً لمـا   : االنتحار) د
من االنتحار الناجح يكـون  % ٧٠-٥٠فان حوالي .يحويه من إنهاء الفرد لذاته 

ئاب الذي لم يتم تشخيصه ويؤول ذلك أن هذا المـرض أحيانـاً مـا    سببه االكت
يزحف ببطء وبأعراض خفية كأعراض جسمية أو ارق أو اضطرابات جنسـية  
أو عدم اهتمام المريض بما حوله بحيث ال يشكو مباشرة من االكتئـاب ويغفـل   
علي الناس واألطباء التشخيص ونجد أنفسنا مرة واحدة فـي مواجهـة مشـكلة    

ويكثر االنتحار خاصة عندما تزيد أعراض التهيج واإلثـارة واليـأس   . حاراالنت
وتأنيب الضمير والشعور بالذنب وتأخذ محاوالت االنتحار في االكتئاب طابعـا  

ه ـاول شنق نفسـد المريض يحـجديدا وليس كما هو الحال في الهستيريا فنج
أبنوبـة الغـاز   أو أطالق الرصاص علي رأسه أو إلقاء نفسه من اعلي أو فتح 

ـ ـحأوأحياناً ما يصاحب عملية االنتحار قتل بعض أو . وهكذا .... زاء ـد األع



 
 

أو األقرباء وال يقتل المريض للرغبة في القتل بل اعتقاداً منه انه ينقذ أحباءه من 
هذه الحياة المظلمة والتعاسة األبدية فنجد مثال الزوج يقتل أوالده وزوجتـه ثـم   

فلها ثم تنتحر فهذا يدل علي أن األفراد يعانون من االكتئاب ينتحر أو تقتل األم ط
بـدأنا فـي    ولم يستطيع احد الوصول إلي تشخصيهم وبالطبع يمكن إنقاذهم إذا

 ).٤٤١-٤٣٩:ت .ب ،عكاشة.(عالجهم مبكراً 
عراض االكتئاب يتضح أن هناك شبه اتفاق ألمن خالل االستعراض السابق 

علي أعراض االكتئاب فنجد أن يوجين وبرنارد يشير بين العلماء واألطباء النفسين 
إلي أن الحزن واحتقار الذات والتشاؤم والشـعور باليـأس والتفاهـة واألفكـار     
االنتحارية والبكاء والقلق واألرق والشعور بالوحدة والشعور بالذنب وفقدان الشهية 

ثـارة  ية وتـوهم المـرض واإل  ونقص الوزن وفقدان الشهية وفقدان الشهوة الجنس
، وفقدان االهتمام واالنعزال االجتماعي والحساس بالفشل وإهمال المظهـر  والتهيج

 .الشخصي وعدم الرضا من أعراض االكتئاب
في حين تعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي االكتئاب بأنـه يجـب أن   

 :وتمتد هذه األعراض مدة من الزمن يحتوى علي عدد معين من أعراض التالية
 .معظم اليوم ، وكل يوم تقريباً  Depression Moodالمكتئب  المزاج -١
 .في األنشطة اليومية Loss Of Pleasureفقدان المرح  -٢
وظهـور   ،فيصبح بطيئاً Change Of Mobilityالتغير في الجانب الحركي  -٣

 .Nervous Gesturesاإليحاءات العصبية 
 Self Reproachالـذات   ولـوم  Worthlessالشعور بعدم األهمية والقيمة   -٤

 .GUILTوالشعور المفرط باآلثم 
 . Suicidal Thoughtsاألفكار االنتحارية   -٥

مع جبر محمد جبـران جـوهر األعـراض     Poldinger ويقول بولدنجر
ر والشعور باليأس االكتئابية يتضمن أعراض منها التقلب المزاجى واالستيقاظ المبك

 ).٢٢-١٩:م٢٠٠٧بشرى،( .والذنب والعزلة
 :ئابية تتمثل فيفي حين ترى الباحثة أن جوهر األعراض االكت



 
 

 .شعور باالكتئاب والزهق والملل -

 .اضطرابات بالنوم وقد تكون في صورة صعوبة في النوم أو كثرته -
 .  عدم االستمتاع بمباهج الحياة  -

 .فقدان الشهية لألكل أو اإلفراط في األكل بشراهة -
 .سرعة التعب من أي مجهود -

 .التركيز والتذكر واتخاذ القرارات صعوبة -
 .نظرة تشاؤمية للماضي والحاضر والمستقبل  -

 .التفكير في إيذاء النفس أو المحيطين كاالنتحار أو القتل -
 .الشعور بالذنب الدائم أو العصبية الدائمة -

أعراض االكتئاب متلخصة تحت أربع مجموعات  ت الباحثةبعد أن استعرض
أعراض فسيولوجية وأعراض سلوكية إال انه أحيانـاً  هي السواد وأعراض نفسية و

ما يظهر المرض بمجموعة واحدة من األعراض بل يعرض واحد من احـد هـذه   
المجموعات بل كثيراً ما ينكر المريض االكتئاب عندما يحس باألعراض األخـرى  

ـ ـداً وجـومما يزيد التشخيص تعقي. دون اإلحساس باالكتئاب المباشر ة ـود زمل
م ـاب الباسـاً باالكتئـراض دون السحنة االكتئابية ولذا فهي تسمي أحيانمن األع

ي الجسدية ، وسوف نتعرض له أو الضاحك أو المقنع وتتميز باألعراض والشكاو
 .الحقا

 
 :ض الخاصة باالكتئاب عند األطفالاألعرا -

سـنة   ١٢-٦من النادر أن نجد مظاهر اكتئاب لألطفال في الفئة العمريـة  
ن تلك التي تظهر عند الكبار ، ولقد اتضح أن األطفال يعيشون االكتئـاب  تختلف ع

واألعراض االكتئابية ، حتى وان كانت تبدو هذه األعراض لدقائق ، فانه ال يمكن 
غض البصر عنها ، ألنها تعطينا مؤشرات العتالالت في الصحة النفسية متوقعـة  

-١٧٠:م١٩٩٤، الشـربيني، ١٢٥-٦٤:فهيم،بدون تاريخ(نجد أن كل من . مستقبالً



 
 

قـد  ) ٧٨: م٢٠٠٣،سـرحان ، ٨٥: م١٩٩٤الزعبي، ،٩٢:م٢٠٠٥، عسكر،١٧٤
 :ذكروا بعض هذه األعراض وهي كما يلي

 .شعور الطفل بالكآبة وانكسار النفس وانقباضها -
 .فقد االهتمام بالحياة ، وبالمشاركة مع اآلخرين -
الهضـم ،  الصـداع ،واألم المعـدة وعسـر    : ظهور الشكاوي الجسمية مثل -

واإلمساك ، والفتور، واإلهمال لبعض الواجبات التي تتطلب منه، فقد الشـهية  
 .للطعام

زيادة حساسية الطفل المكتئب وسهوله جرح مشاعره وبالتالي البكاء السـريع   -
، أي بائس ، متمسك بالمساعدة الخارجيـة وألقل سبب واالنطواء، وهو متهيج 

 .نه متواكل علي اآلخرينأ

 .فل النشاط وحب الحركة فال يشعر بالرغبة في القيام بأي عمل قد يفقد الط -
الرغبة في االنعزال واالنسحاب االجتماعي وقيامة بأنشطة ذاتيـة ، وتكـوين    -

 .دو البعض األخر في حالة قلق زائد، بينما يبعية سطحية مؤقتةعالقات اجتما
هم بمنظـار  الشعور بالدونية حيث يقللون من أنفسهم ، وينظرون للعالم وألنفس -

 .، وقد يؤدي ذلك إلي إهماله لمظهرهسودأ
هبوط القدرة علي التركيز وبالتالي يظهرون انخفاضاً ملموسـاً فـي الجانـب     -

 .الدراسي
 .الشعور بالكراهية من اآلخرين وعدم الحب منهم -

م ـيهددون بقتل أنفسه) ١٢-٨(ا بين سن ـال المكتئبين فيمـوكثير من األطف -
 .نون في حالة من الغضبأو إيذائها عندما يكو

وينتج االكتئاب غالبا عندما ال يتمكن األطفال من السيطرة علي التوتر بطريقة  -
 .مناسبة

ة للـذات  ـواء بالنسبـراخ من الموت سـيظهر بعض األطفال الخوف والص -
 .أو بالنسبة للوالدين

 .يظهر االكتئاب علي األطفال بالخذالن والشعور بالفشل وانحراف المزاج -



 
 

 .م المضطرب كالفزع الليلي ، والكابوس،أو زيادة النوم أو انعدامه النو -

 .يتميز صوتهم باالنخفاض والرتابة -
نادرا ما يظهر األطفال الفرح أو السرور، كما تقل أو تنعدم لديهم روح الفكاهة  -

 .والضحك
 .يحاول الطفل االبتعاد عن المواقف المؤلمة بالهرب بعيداً -

أن االكتئاب عند األطفال دائم التغيير بسبب ) ١٢٧: ت.بفهيم،(في حين تشير 
السن فنجد انه في حالة األطفال صغار السن ما قبل سن المدرسة تظهر أعـراض  
االكتئاب في صور نفسية جسمية وفي سن أطفـال المدرسـة االبتدائيـة تظهـر     

الخوف من و ،راديإالاضطرابات نفسية وجسمية وفي أشكال متعددة منها التبول ال
رسة ، والسرقة والكذب والعدوانية والتأخر الدراسي وعدم التركيز واضطراب المد

ند األطفال في خمسـة جوانـب   الخ، وتتلخص أعراض االكتئاب ع........القولون
رفض الطفل للمدرسة وأعراض نفسية فيزيولوجية، والعدوانية ، مشكالت في : هي

الحظة اإلباء واألمهات الطفل ومن المهم جداً م .التعلم ونقص في النشاط أو زيادته
إذا كان الطفل مكتئب أم ال، والحقيقة أن علي الوالدين تقديم المالحظات للطبيب ، 

 :ن يستعرضا األوجه الخمسة التاليةالمؤهل للتشخيص ويمكن للوالدين أ
الحزن والفراغ ، واليأس وتأنيب الضمير وعدم الجدوى وعدم القيمة : المشاعر -١

 .باألمور اليومية التي طالما كانت ممتعة  وعدم االستمتاع
ويشمل التركيز واتخاذ القرار وإنهاء الواجبات المدرسية والمحافظـة  : التفكير -٢

 .علي المستوى الدراسي من تدهوره
الصداع، وألم البطن ، واآلم المفاصل والظهر،واإلرهـاق،  : الشكاوي الجسدية -٣

  .لنقصانواضطراب النوم، تغير الوزن بالزيادة وا
السلوك االضطراب وعدم الرغبة بالذهاب إلي المدرسة والرغبة في االنزواء  -٤

وصعوبة في التعامل مع اآلخرين والتأخر عن الحصص والتخلي عن الرياضة 
 .والنشاطات والهوايات ، واستعمال مؤشرات عقلية



 
 

ي ما هل يتحدث الطفل عن الموت واالنتحار؟ وهل يتساءل ف: خطورة االنتحار -٥
إذا كان ذلك محرماً؟ وهل يتساءل عن ردة فعل األهل فيما لـو أقـدم علـي    

 ).٨٩:م٢٠٠٣سرحان ،.(ذلك
 
 :االكتئاب أسباب -

هناك اختالف في تفسير أسباب االكتئاب تبعاً للخلفيات النظرية للمنظـرين  
والباحثين، إال أن النظرة الشمولية توجب األخذ فـي االعتبـار جميـع األسـباب     

كما أن هناك عـدة  .لة،وفيما يلي تلخيص ألهم أسباب االكتئاب بصفة عامة المحتم
 :أسباب تتداخل معاً لظهور االكتئاب

 :وراثيةالعوامل ال -١
يلعب العامل الوراثي دورا مهماً في نشأة االكتئاب ، ويبدو التاريخ العـائلي  

تعددت األبحـاث بشـأن هـذا     لالكتئاب يزيد من خطر تعرض الشخص له، وقد
أي األهـل واإلخـوة   _ وأظهرت النتائج أن أقارب الدرجة األولـي   ،الموضوع
لشخص مكتئب هم أكثر عرضة لالكتئاب من الذين ال يملكون تاريخـاً  _ واألوالد

عائلياً لالكتئاب ، وقد ترتبط زيادة الخطر بالعوامل الوراثية أو البيئـة أو االثنـين   
 .معاً

يع وراثة الخطر المتزايد للتعرض وعلي الرغم التأكد من أن الشخص يستط
فهـذه الزيـادة   . لالكتئاب يبدو أن زيادة الخطر ال تنجم عن جينة ناقصة واحـدة  

باإلضافة إلي ذلك ، يحتمل إال تكـون  . بتفاعل جينات عدة  حاألرجمرتبطة علي 
العوامل الوراثية كافية الستهالل المرض ، وتبرز عوامل أخرى في هذا المجال ، 

لباحثون علي أدلة تشير إلي أسهام عوامل وراثية وغيـر وراثيـة فـي    فقد عثر ا
 :أظهرت الدراسات وقد، االكتئاب

أن األوالد المتبنين الذين عاني أهلهم البيولوجيون من االكتئـاب هـم أكثـر     -
. عرضه لالكتئاب من األوالد المتبنين المفتقدين إلي تاريخ عائلي من االكتئاب

 .ييوحي ذلك بوجود رابط وراث



 
 

نه بين التوأمين المتشابهين حين يصاب احد التوأمين باالكتئاب يعاني التـوائم  أ -
فقط من الحاالت وهذا يعني انه ليس حتماً %  ٤٠األخر من االكتئاب أيضا في 

أن يصاب التوأم األخر باالكتئاب ،  ويشير ذلك إلي أن  الجينات علي رغـم  
بينمـا   افة إلي التكوين الجيني ،أهميتها ، مسئولة جزئياً فقط  المرض فباإلض

تؤدي العوامل البيئية دوراً أساسيا في نشوء االكتئاب لهذا السـبب يمكـن أن   
 .ال يملكون أي تاريخ عائلي للمرض يصيب االكتئاب األشخاص الذين

أن التوأمين المتشابهين ، الذين يتشاركان الجينات نفسها، يكشفان كالهما عـن   -
ركان أكثر مما يفعل التوأمان األخوان اللـذان يتشـا   إمكانية التعرض لالكتئاب

فـان  . ، يوحي ذلك أيضاً بوجود رابـط وراثـي  فقط بعضاً من الجينات نفسها
لمعرفة مـدى أهميـة العامـل    دراسة التوائم المتشابهة تعطي الضوء الكافي 

وقد أجريت لآلن سبع دراسات منسقة في جميع أنحاء العالم بشـان   ،الوراثي
 :ع تلخيصها كاألتيذلك ونستطي

 
 
 
 

المتآخيةالتوائم  التوائم المتشابهة الباحث  

 المجموع المصابون المجموع المصابون
١٩٢٨لوكسنبرج   ٥ - ٤ ٣ 
١٩٣٥روزانوف   ٣٥ ٨ ٢٣ ١٦ 
١٩٥٠كولمان  ٨ ٤ - - 
١٩٥٣سليتر  ١٥ ٣ ٨ ٤ 

١٩٥٩دانونسكا  ٣٩ ١٥ ٢١ ١٥ 
١٩٦٣اسمولر  ٣ - ٨ ١ 

١٩٦٤ألن   ٣٤ ١ ١٥ ٥ 
١٩٦٥ارفالده  ٢ ١ ١٠ ٥ 



 
 

١٩٧٩برقلسن   ٥٢ ٩ ٥٥ ٣٢ 
%٦٥حوالي  متوسط نسبة اإلصابة بالمرض %١٤حوالي    

 

وتضح من هذه الدراسات أن نسبة اإلصابة باالكتئاب بين التوائم المتشابهة 
نسبة اإلصـابة بـين أفـراد     وتقل% ١٤والتوائم المتآخية حوالي% ٦٥تصل إلي 

ض بين المصابين ، وكلما وجـدت مسـببات نفسـية    ، كلما تقدم سن المريالعائلة
أما نوع المورثات المسببة للمرض ، فيتفق معظم العلمـاء علـي أنهـا    .وجسمية 

مورثات سائدة ذات تأثير غير كامل أي أن العامل الوراثي في هذا المرض تفـوق  
 عما في الفصام ، ولكن ال يمنع ذلك من تأثير العوامل البيئة في أظهار االسـتعداد 

 ).٣٠-٢٩:م٢٠٠٢، كرامينغز،٤٢٠-٤١٩: ت.بعكاشة، .(الوراثي
 :العوامل التكوينية -٢

أن كثيرا من حاالت الكآبة تظهر بدون أي سبب ظاهري قـد جعـل مـن    
الضروري افتراض ما يعرف باالستعداد التكويني للفرد نحو الكآبة ، وتري بعض 

ض ، فيبـدو أن الـنمط   الدراسات أن هناك عالقة بين التكوين الجسمي وهذا المر
ويميل هذا الجسم للبدانة مع غلظ ) االندمورفيه( أو البدين أو صاحب البنية" المكتنز"

ضعيفة إلي حد ما ، أكثـر   أطرافوقصر الرقبة ودوران الوجه وكبر البطن مع 
العاطفية ، وان كان وجه النظر التكوينية أو فكرة  األفعالعرضه من غيره لردود 

منهـا   متأكـدين تواجه عددا مـن الصـعوبات تجعلنـا غيـر      أنماط الجسم هذه
 ).٤٢١:ت. بعكاشة،.(تماما
 :فيزيولوجيةالالعوامل  -٣

هناك العديد من األمراض والحاالت األخرى التي قد تسـبب فـي ظهـور    
واع أخـرى  ـاب وفي أنـاالكتئاب ، علي نحو مباشر أو غير مباشر بنشوء االكتئ

اشر ومنها مرض الكلية ، التهـاب المفاصـل   من األمراض يكون الرابط غير مب
اعـة  اب فيروس نقـص المن ـالته(دز ـية اإلـة المزمنـالرثياني، أمراض الرئ

ء السكري، التصلب ، ورم أو إصابة في الدماغ ، إصابة الحبل الشوكي، دا)البشرية



 
 

، ونقص الفيتامينات، قد يسبب األلم ويعيق نوعية حياة الشـخص  المتعدد، الصرع
 .ظهر الشخص مما يسبب االكتئابلهذه العوامل بدورها أن تغير مزاج ومويمكن 

 :في تزايد ظهور االكتئابيلي عرض لبعض األمراض المرتبطة  ماوفي
 :األمراض المرتبطة بالهرمونات) أ

ط مشاكل الغدة الدرقية باالكتئاب فالغدة الدرقية تنتج وتطلـق  بتغالباً ما تر
الخ فـالواقع أن  ...يم حرارة الجسم وخفقان القلب الهرمونات التي تساعد علي تنظ

قد تسبب االكتئاب ، لـذا يختبـر   ) قصور الغدة الدرقية(الغدة الدرقية غير النشطة 
مستويات الهرمونات الدرقية بصورة روتينية قبـل تشـخيص    ءاألطباالعديد من 

 االكتئاب وإذا كنت تعاني من قصور في الغدة الدرقية يصف الطبيـب دواء مـن  
الهرمون الدرقي للتعويض عن النقص ويفترض بالعالج عادة أن ينهي هذا النـوع  

ثمة حاالت أخرى تنجم عن الخلل في التوازن الهرموني وقد تسـبب   .من االكتئاب
مرض (االكتئاب أيضاً وهي تشمل اضطرابات الغدة نظيرة الدرقية والغدة الكظرية 

 ).٣٦-٢٩:م٢٠٠٢كرامينغز،). (كاشينغ ومرض اديسون
 :مرض القلب) ب

شخص لمـرض القلـب أو لنوبـة    مثلما يزيد االكتئاب من خطر تعرض ال
من الذين جرت معـالجتهم  % ٣٠، تبين أن أيضاً بالفعل ن العكس صحيحإ، فالقلبية
أي انسداد في الشرايين المؤدية إلي القلب  -المستشفي لمرض الشريان االكليلي في

الذين تعرضـوا لنوبـة قلبيـة مصـابين      يعانون من االكتئاب ، كما يصبح نصف
 ).٤٦: ٢٠٠٣درويش،.(باالكتئاب

 :النشاط الدماغي) ج
ان النفسي االكتئـابي  ـرض الذهـنالحظ أن األشخاص الذين يعانون من م

، ولقد برهنت العديد مـن الدراسـات أن   األغلبهم في نفس الوقت مبدعون علي 
هم  األيسرمن نصف الدماغ  ماميةاألاألشخاص الذين يبدون نشاطاً قوياً في الجهة 

من فئة األشخاص المرحين الذين ينشئون عالقات لطيفة مـع اآلخـرين ، يشـعر    
هؤالء األشخاص عادة بالثقة في أنفسهم ويكونون سعداء في حياتهم علي العكـس  



 
 

اظهر نشاطاً كبيراً فسـيكون   األيمنلنصف الدماغ  األماميةمن ذلك إذا كان الجهة 
 .ادة ذو مزاج سوداوي يري دائماً الجانب السيئ من األمورصاحب العالقة ع

، أي بوجود نشاط التوازن بـين نصـفي   األمثليبدو أن الحل الوسط هو و
برهنت الدراسات أخرى أن االكتئاب ال يتصـاحب فـرط    واأليسر األيمنالدماغ 

والذي يسبب  األيسربل ومع انخفاض في نشاط الدماغ  األيمننشاط نصف الدماغ  
 ).٤٨: ٢٠٠٣درويش، .(علياً اختالالً في توازن الحياةف

أن أهم التغيرات الجسمية التي تساعد فـي  ) ٢٣: ٢٠٠٧بشرى ،( ويذكر 
 أهمهاظهور االكتئاب عند فئة من الناس هي تغيرات في بعض كيميائيات المخ من 

مـاً فـي   تلعبان دوراً ها أنهمامادة السيروتونين ومادة النورادرينالين اللتان يعتقد 
حدوث االكتئاب النفسي عند نقصهما ، كما أن هناك بعض األشخاص ذوي السمات 

نهزامية ، االعتمادية الروح اال: باالكتئاب ومنها  صابةإللالتي تؤهلهم عن غيرهم 
بالمتغيرات الخارجية، والشخصيات التي لها دائمـا نظـرة    المتأثرون، علي الغير
الناس علي التكيف، فينهارون عند تعرضـهم   ، وعدم القدرة بعضلألمورتشاؤمية 

لشدة بسيطة يستطيعون مقاومتها في الحاالت العادية مثـل اإلصـابة بالحميـات    
الشديدة  األنفلونزاوالتسمم أو ارتجاج المخ أو في حاالت ما بعد الوالدة وفي حالة 

أو اإلصابة بمرض خطير يؤدي إلي القنوط وتوقـع  ) ٤٢١:عكاشة، بدون تاريخ(
الخ  أو بعض األمراض ....درن الرئويكاضطراب القلب أو السرطان أو ال وتالم

التي تكون الرابط غير مباشر فالتهاب المفاصل مثال قد يسبب األلم ويعيق نوعيـة  
حياة الشخص ويمكن لهذه العوامل بدورها أن تغير مزاج ومظهر الشـخص ممـا   

 .)٢٤٣: ١٩٨٨ياسين،.(يسبب االكتئاب
 :السكتة) د

السكتة حين يتضاءل مورد الدم إلي الدماغ نتيجة وعاء دموي مسدود تحدث 
ويكون األشخاص الذين تعرضوا لسـكته أكثـر عرضـة    . أو مقطوع في دماغ 

، ويصيب لغاية  للسكتةفهذا المرض هو احد المضاعفات األكثر شيوعاً . لالكتئاب 
جسدية بعد ال إعاقتكسنتين بعد السكتة لكن درجة  أولمن األشخاص خالل % ٤٠



 
 

بسـيطة   إلعاقـة ر تعرضك لالكتئاب فالذين تعرضـوا  طالسكتة ال تتطابق مع خ
 .كبيرة إلعاقةيواجهون الخطر نفسه مثل الذين تعرضوا 

قد يصعب تمييز عالمات االكتئاب وعوارضه عن التأثيرات السكتة التي قد 
قد يزيد تشمل صعوبات في الذاكرة واضطراب وتعب لكن التاريخ السابق لالكتئاب 

من خطر تعرضنا لالكتئاب بعد السكتة كما أن االكتئاب يزيد من خطر الموت بعد 
 ).٣٦:م٢٠٠٢كرامينغز،. (السكتة
 :داء الزهايمر) هـ

يكون االكتئاب أكثر شيوعاً بين المصابين بداء الزهايمر وهو تلف تـدرجي  
المصـابين   تقريباً من% ٤٠للدماغ يسبب فقدان الذاكرة واالضطراب بالفعل يعاني

باالكتئـاب أمـا العالمـات    % ٢٠بداء الزهايمر من مزاج مكتئب ، فيما يصاب 
الموحية بوجود اكتئاب عند الشخص المصاب بـداء الزهـايمر فتشـمل التهـيج     
واالضطراب يمكن للمعالجة أن تخفف االكتئاب لكنها لن توقـف تفـاقم مـرض    

 .الزهايمر
 :داء باركنسون) و

شائعاً لداء باركنسون الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يعتبر االكتئاب رفيقاً 
من %  ٥٠الي ٤٠ويصبح . يفضي إلي االرتعاش وتصلب الحركة وانحناء الوقفة 

المصابين بداء باركنسون مكتئبين وقد يكون فقدان الشهية واضطرابات النوم أكثر 
 .وخاصة عند المصابين بداء باركنسون واالكتئاب 

هو االكتئـاب   وإعاقةزعاجاً إيرة أن العامل األكثر وجدت دراسة دولية كبو
والحظ الباحثون أن . األدوية تأثيراتعن المرض أو  الناجمةوليس القيود الجسدية 

االكتئاب يسبق غالباً نشوء داء باركنسون ومرض الزهايمر بعشر سنوات تقريبـاً  
ين في بعض األحيان ويري الباحثون أن االكتئاب قد يكـون عامـل خطـر لهـذ    

 ).٣٩-٣٨:م٢٠٠٢كرامينغز،. (المرضين علي رغم عدم التوصل إلي رابط محدد
 : األلم المزمن) ز



 
 

المسـتمر المصـحوب    فـاأللم غالباً ما يترافق األلم المزمن مع االكتئاب ، 
وتشير . هـرار منـي يصعب الفـراغ عاطفـاً إلي فـبضغط يومي يقضي غالب

ين بألم مزمن يعانون مـن اكتئـاب   إلي أن نصف المصابالتي أجريت الدراسات 
 ).م٢٠٠٢كرامينغز،( .خفيف إلي وخيم

 

 :العوامل النفسية -٤
يرى المحللون النفسيون أنه إذا لم تشبع الحاجات النرجسية للفـرد المهيـأ   
لإلصابة باالكتئاب يصبح تقديره لذاته في خطر، وحينئذ يكون مستعداً للقيام بـأي  

ت إليه، وقد يلجأ إلى الذلـة والمسـكنة إلرغـام    عمل ليرغم اآلخرين على االلتفا
مصادر اإلشباع الخارجية على أن تكون طوع يده، وكثيرا ما ينجح فـي محاولـة   

التوتر : باالكتئاب ةاإلصابومن أهم أسباب ) ٢٣٢: ١٩٨٦جالل،(التسلط علي بيئته
علـي  مل والكبت والقلق وضـعف األنـا األ  االنفعالي واإلحباط والفشل وخيبة األ

والرغبة في عقاب الـذات واتهـام الـذات     باإلثمالصراع الالشعوري والشعور و
والتفسير الخاطئ غير الواقعي للخبرات الصادمة وعدم التطابق بين مفهوم الـذات  
الواقعية وبين مفهوم الذات المثالية وسوء التوافق ويكون االكتئـاب علـي هيئـة    

ذات يظهر في شكل محاوالت انسحاب ووجود كرة وعدوان مكبوت قد يتجه نحو ال
وهـذا السـلوك   ) ٤٣٠: ١٩٨٨زهران،(انتحارية ويكون االكتئاب بمثابة الكفارة 

محاولة من المريض للمحافظة علي تكامل األنا محتفظة وليقلل من مشاعر الـذنب  
لديه عن طريق األلم وليقلل من العدوان داخلة باالنسـحاب وتحريـك اآلخـرين    

 ).٢٣٣: ١٩٨٦الل،ج(لمحاولة السيطرة عليهم 
 

 :العوامل االجتماعية -٥
مـن حولـه ومـع     واآلخرينبعالقات اجتماعية مع أسرته  اإلنسانيرتبط 

، هم بقدر احتياجه لهـم فيـؤثرون فيـه   المجتمع الذي يعيش فيه ، وهو يتفاعل مع
، وبين تالل التوازن بين الفرد والمجتمعوترجع معظم االضطرابات النفسية إلي اخ

 .)٣٦: ٠١٩٩٠عفيفي،ال( رينواآلخالفرد 



 
 

 اإلنسـان ومن أهم األسباب االجتماعية الضاغطة التي قد تتسبب في إصابة 
 :باالكتئاب

 : الحرمان وفقدان الحب والمساندة العاطفية) أ
برز العوامل المسببة لالكتئاب وينجح معظـم األشـخاص فـي    أحد أتعتبر 

وغالبـاً مـا   .باالكتئـاب   نآخرووالحزن،فيما يصاب  األسىلم أالنهاية في تجاوز 
ترتبط خسارة شخص محبوب بنشوء االكتئاب بالفعل يصعب كثيرا علـي الولـد   

ص عزيز ـوثمة خسائر أخري، مثل فقد شخ.مع موت احد األهل  التأقلمالصغير 
ـ  والشـرف ،   ةأو مفارقته أو فقد وظيفة أو ثروة أو مكانة اجتماعية أو فقد الكرام

االكتئاب في الماضي هم أكثر عرضة لالكتئاب بعـد   والالفت أن الذين عانوا من
 ).٣١:م٢٠٠٢،كرامينغز،٤٣٠: ١٩٨٨زهران،.(مواجهة خسارة كبيرة

 :عالقة الطفل بالوالدين) ب
ـ  أاألسـو ال يستحسنان وجوده وعلـي   هن والديأن اعتقد الطفل بإ    اـأنهم

تخيل ذلك فانـه  وسواء كان اعتقاد الطفل حقيقيا أو هو ي. يتمنيان لو لم يكن قد ولد
ويمكن ألي شكل من أشكال إسـاءة  . بمجرد أن يعتقد ذلك يصبح عرضة االكتئاب

سواء كانت جنسياً أو جسدياً أو عاطفياً أن تجعل الطفل أكثر  ةالمعاملة خالل الطفول
 ).٢٨٥: ١٩٩٨الديب،(رضه لالكتئاب ع
 
 
 : التربية الخاطئة) ج

د المدى علي نشوء الطفل والمراهق ثيراً بعيأالتربية الخاطئة ت ألساليبان إ
وتكيفهما واستقرارهما النفسي ، والطريقة التي يربي بها الطفل في سنواته األولي 

اتسـمت   فـإذا ، بيراً علي تكوينه الشخصي والنفسيمهمة ، وال شك أن لها دوراً ك
الخوف والقلق وعدم الثقة في النفس في مواقف متعددة ومتكررة  بإثارةهذه التربية 

نتج عن ذلك التفكير غير العقالني في التعلم غير المنطقي المبكر والـذي يكـون   
الفرد مهيًأ له من الناحية البيولوجية، والذي يكتسبه من والدية ومـن المجتمـع ،   



 
 

فتصبح انفعاالت موجبة ، بينما تلـك  " هذا حسن"وترتبط بعض هذه األمور بفكرة 
 بـأمراض  إصابتهمالت سالبة وينتج عنه تصبح انفعا" هذا سيئ"التي ترتبط بفكرة 

  )٢٨٦: ١٩٩٨الديب،( نفسية كبيرة ، قد يكون من بينها االكتئاب
 : الوحدة والعنوسة) د

سنوات الحياة ثم  أجمليواجه الفرد فيما يبدو حقّاً تغيراً في الحياة فقد حلت 
الماضي الذي لن يعود وضياع األصدقاء بسـبب   وإحداثانقضت إلي غير وجعة 

ماليخوليا ( اليأسلموت ونتيجة لهذه التراكمات يتعرض بعض الناس الكتئاب سن ا
الشخصيات  أصاببهذه النوع هم  لإلصابةوالظاهر أن أكثر الناس تعرضا ) العجز

 ).١٩-١٨: ت. ب فهيم،.(الجامدة المتزمته
 : الغريزة الجنسية) هـ

االكتئاب فـي   تشكل الغريزة الجنسية عامال نفسيا أو فيزيولوجيا في ظهور
الجنسية كسلوك قام  فاألمور، أو العجز بسبب فقدان الهرمونات الجنسية اليأسسن 

الصراع النفسي بسبب اتهام الـذات  أدي به إلي ) شروعةبطريقة غير م(به الفرد 
والشعور بالذنب والرغبة الشديدة في عقاب الذات لمشاعر اإلثم والخطيئـة التـي   

ـ  أوك، يؤدي إلي االكتئاب حدود، مماتفاقمت وتجاوزت ال ة ـن االكتئاب هنـا بمثاب
ـ الذي ار ذلك التصرف اليائس ـواالنتح ،امـاآلثالتكفير عن  دو فـي نظـر   ـيب

  )٤٨:م٢٠٠٢كرامينغز،( .ه الذي ال ينتهيـلتعاسته وعذابالمريض بمثابة الحل 
 ).٦٦: ١٩٩٠عفيفي،ال( الهجرة من الوطن) و
 :طفالاألسباب الخاصة باالكتئاب لدي األ -

 ،١٩٩٦،الكناني والموسوي،١٩٩٤، الشربيني،١٩٩٣زيعور،(يتفق كل من 
علي أن هناك مجموعة مـن األسـباب   ) ٢٠٠٣، سرحان وآخرون،١٩٩٧العنانى،

 :الخاصة باالكتئاب لدي األطفال يمكن توضيحها كما يلي
وقوع حادث فراق شخص عزيز مثل المربية أو الصديق أو ما يسمي الفقـدان   -١

 .شيئا عزيزا مثل قطته أو لعبته هلموضوع الحب أو فقد المبكر



 
 

وقوع حادث وفاة شخص عزيز علية مثل األب أو األم أو كالهما أو ما يسمي  -٢
 .بالفقدان الفيزيائي لموضوع الحب

 .حد الوالدين بزواج جديد ، أو عدم التوافق الزوجي بين الوالدين أانشغال  -٣
 .الغرباء أماملطفل ، والتقليل من قيمته وبخاصة انتقاد الوالدين أو احدهما ل -٤
ن أهم أسباب اكتئاب األطفال وذلك ألوجود االكتئاب لدي احد الوالدين ، وهو  -٥

ينسحب عليه االكتئاب نتيجة معيشته مع احد الوالدين وتشير النتائج إلي الطفل 
 .من  األطفال المكتئبين له إباء مكتئبون %  ٥٠أن 

الشـديدة   اإلعاقـات مية المزمنة ، والحـوادث التـي تسـبب    األمراض الجس -٦
 .التشوهاتو

شعور الطفل بالذنب وانه فاسد أو سيئ يستحق العقاب أو انه السبب في مرض  -٧
 .مثال أمهأو  أخيهأو وفاة 

أن األطفال الذين يشعرون بأنهم فاسدون أو سيئون يرغبون فـي أن يعـاقبوا    -٨
السـيئة   وأعمـالهم  أفكارهمحقون العقاب بسبب أنفسهم فهم يعتقدون بأنهم يست

عن إسـاءة   ةبالمسؤوليمشاعر الذنب من القيام بخرق القانون والشعور  وتأتي
 .أو من الشعور العام بعدم الجدارة 

غضـبهم ممـا    وأسبابعدم تحبيذ الكبار لالستماع لتعبير األطفال عن أنفسهم  -٩
الكتئاب نتيجة بعض أعراض ا ون إلي الصمت والخذالن ، ومن ثمأيجعلهم يلج

 .فهام اآلخرين والتعامل مع المشكلة إشعورهم بالعجز عن 
بعض األسباب الفسيولوجية قد تؤدي إلـي االكتئـاب مثـل عـدم تـوازن       -١٠

 .الهرمونات وفقر الدم وعدم انتظام السكر في الدم
 .الصراعات األسرية الشديدة والمتكررة  -١١
 .مثل اضطراب الغدة الدرقية االضطرابات الفسيولوجية -١٢
بمعني االنتقال من (التفكك االجتماعي بالنسبة للطفل فانتقال الطفل من وسط  -١٣

قد يؤدي به إلي فقـدان االسـتقرار وعـدم    ) مختلفة ألسبابأسرة إلي أخرى 
حصوله علي الجو األسري األمن وعدم حصوله علي ما يسد حاجاته النفسـية  



 
 

ب لعب دور معين في المجتمع الذي ينتمي إليه فكل حيث تتميز هذه الفترة بطل
لهذه االنتماءات االجتماعية ينشئ عالقة سيئة مع المجتمع ويؤدي  وإحباطصد 

 .إلي االنعزال عنه واحتمال إصابة الطفل باالكتئاب
 .عدم إشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية -١٤
هذا مـا تحـاول الدراسـة    القلق والخوف وعدم الشعور باألمن والطمأنينة و -١٥

 . الحالية من معرفته من خالل مجتمع الدارسة
رغباته وحاجاتـه   عابإش تأجيلعدم تعويد الطفل علي االعتماد علي نفسه أو  -١٦

 .بشكل دائم آخرإلي وقت 
الطفل عن طريق استعجال النمو العقلي واللغوي االجتمـاعي لديـه    إرهاق -١٧

 .ر علي تقدير ذاتهيستطيع مما يؤث ومطالبته بما ال
 .ثر الرفاق علي الطفلأ -١٨
 .أسلوب التنشئة في المدرسة -١٩
 .امتصاص الطفل أسلوب الولدين الخاطئ في مواجهة المشاكل -٢٠
 .تدني مفهوم الذات -٢١
 .الميل إلي جذب انتباه اآلخرين وحبهم أو االنتقام منهم -٢٢
 .األسر المريضة  -٢٣
 .التخلص من التوتر -٢٤
 .البطالة والفقر -٢٥
 :تفسير االكتئاب من خالل بعض نظريات علم النفس -

رى يصعب إيجاد تفسير ـاالكتئاب مثله مثل بقية االضطرابات النفسية األخ
لف فيمـا بينهـا فـي    أو سبب دقيق له وكل ما هو متوافر عبارة عن نظريات تخت

ك العديـد مـن   و هنا.، وتتناقض في إيجاد سبب معين متفق عليه تفسير االكتئاب
نظريات علم النفس التي قامت بتفسير االكتئاب ، وذلك من خالل منطلقات النظرية 

 :سوف تذكر الباحثة بعض هذه النظرياتو ،ومفاهيمها األساسية
 .نظرية التحليل النفسي: أوال -



 
 

 .النظرية السلوكية: ثانيا -

 .النظرية المعرفية: ثالثا -
 .لالكتئاب النظرية البيولوجية الكيميائية: رابعا -

 .أو العجز اليأسنظرية : خامسا -
 .النظرية العقالنية االنفعالية: سادسا -

 

 : نظرية التحليل النفسي -١
النظريات النفسية التي شغلت بتفسـير   أوائلتعد نظرية التحليل النفسي من 

وتقرر نظرية التحليل النفسي أن الخبرات الضـاغطة   أسبابهاالكتئاب والبحث عن 
يواجهها الفرد في السنوات المبكرة من عمره مثل االنفصال عن احد  الصدمية التي
قد تجعل األطفال مستهدفين بشكل أساسي لالكتئاب ومـن ثـم إذا    هالوالدين أو فقد

واجه الفرد بعد ذلك ضغوطاً مشابهة لضغوط الطفولة ، فانه ينهار وتظهر عليـه  
ئاب علي انه نتيجة لفقـدان  أي أن النظرية التحليلية تفسر االكت .أعراض االكتئاب

موضوع الحب سواء كان هذا الفقدان حقيقي أو رمزي وينتج عن هـذا الفقـدان   
غضب يوجه للذات ويهددها ويشكل هذا التهديد خبرة حزينة اكتئابيـة ، ويتطـور   
موضوع اإلحساس بالفقد فينتج عنه نوع من معاقبة الذات مصحوباً بخبرة اكتئابية 

 ياألبـو والـدعم   والتأييدوسببها الرغبة في استعادة الحب  تكون غالباً الشعورية
األولي لهذه المشكلة فترجع جذورها إلي المراحل المبكرة من  األصولأما . المفقود

النمو ، وبالتحديد ترجع إلي المرحلة الفمية حيث تم استدخال صوره العـالم مـن   
ر األساسـي الـذي   أو اإلشباع الفمي وتكون األم هي المحـو  يخالل التذوق الفم

أو تتوقـف   ةـناقصات ـشباعإباعات الطفل ويحدث أن تقدم األم شإيتمركز عليه 
شباعات فيشعر الطفل بالحرمان والفقد وتكون مشـكلته أنـه فقـد    إأو ال تقدم أي 

اإلشباع البيولوجي والنفسي فيشعر بالغضب وبوجه هذا الغضب للذات فتروي بذلك 
غوط فيـنكص  مؤلمة أو ض إحداثظهر عند حدوث أي أو نبته االكتئابية التي قد ت

 .ة بما تحتويه من مشاعر الفقد يمالفرد إلي المرحلة الف



 
 

للـذات   دانةإووهنا يذكر فرويد أن االكتئاب يتضمن تقديراً منخفضاً للذات 
في حين يري ابراهام أن فقدان الشخص لعزيز لديه ، أو شـي  . ورغبة في عقابها

بالحداد عليه ولكن المالنخوليا هي حـداد خـارج عـن    عادي أن يشعر  أمرثمين 
االكتئاب عند  أما .يستغرقها وهذا ما يدعي باالكتئابالمعتاد في الشدة والمدة التي 

ابراهام يستمد طاقته من الحب أو الغضب ويقول أن الشخص المكتئب البـد انـه   
ـ  ن المراحـل  واجه ضربة قوية لتقدير ذاته  وللشعور باألمن في المرحلة الفمية م

ويري لييرنج وهو من المحللين النفسين  .لجنسية والتي يمر بها الفرد عادةالنفسية ا
أن الخاصية الرئيسية التي تميز االكتئاب تتمثل في العجز عن تحقيق الحاجـات أو  

هو إال واحد مـن ثالثـة    الطموحات ويري أيضا أن الحاجة إلي الحب والتقدير ما
والحاجـة   واألمـان فتشمل الحاجة للقوة  األخيرحتياجات احتياجات رئيسية أما اال
أي حاجة من الحاجات الثالث السـابقة والصـراع    إلحباطالمنح الحب فضال عن 

 ).٣٠-٢٨: ٢٠٠٧بشرى،.(الذي يحدث في الذات والمرتبط بفشل إشباع أي منها
 

 :النظرية السلوكية -٢
دعيم للسلوك حيـث  ه فقدان عملية التأنوصفت هذه النظرية االكتئاب علي 

السلوك المرضي بأنه نتيجة مباشرة من خـالل تفاعـل     Fersterوصف فيرستر 
الفرد مع بيئته ومحصلة تدعيميه لسيرته وقد اعتبر فيرستر أن وجود االكتئاب يقل 

علي أن  Lazarusبالتدريج عن طريق التدعيم االيجابي للسلوك كما أكد الزاروس 
مات للسلوك ويتفق الزاورس مع فيرستر في اعتبار االكتئاب هو عدم كفاية المدع

التـي   األدواراالكتئاب انطفاء يتضح مع نقص التدعيم ويستنتج من خالل ضعف 
كما يري أصحاب هذه النظرية بان االكتئاب خبرة نفسية سلبية مؤلمة  .يؤديها الفرد

ولـم  فـي صـفره    اإلنسانما هو إال ترديد لخبرات تعلمها أو صادفها أو مر بها 
ة أن األفـراد قـادرون   تفترض هذه النظريو. طيع أن يحلها أو يزيلها من عقلهيست

الخارجية بل عوضاً عن  للتأثيراتعلي ضبط سلوكهم وال يقومون فقط باالستجابة 



 
 

ذلك ينظر لهم علي أنهم يقومون بعمليات االختبـار والتنظـيم للمثيـرات التـي     
 .علي أنهم محددات متبادلة ولبيئاتهم لألفراديتعرضون لها وهنا ينظر 

أن  Lewinsohn & Rosnbaumيـوم  روزنبو وقد افتـرض لوينسـون  
وهـم يـرون أن السـلوك     باألخرىاالكتئاب والتدعيم ظاهرتان تتعلق كل منهما 

نخفاض معدل االستجابة المتوقفة علي التـدعيم  الشعور الوجداني المكتئب داله الو
دة تفاعالت الفرد مع بيئتـه واالفتـراض   االيجابي حيث أن التدعيم هنا يعرف بجو

الرئيسي للنظريات السلوكية عن االكتئاب هو أن انخفاض معدل السلوك الناتج وما 
يتعلق به من مشاعر القلق وعدم االرتياح ينتج عنه انخفاض في معـدل التـدعيم   
االيجابي أو ارتفاع معدل الخبرات الكريهة والبغيضة وهذا يعني أن حالة االكتئاب 

غير السـارة   األحداثتنتج عن انخفاض معدل الثواب المرغوب فيه أو زيادة في 
 .وكلها تؤدي إلي أحالة االكتئاب

فالفكرة الرئيسية عند أصحاب النظرية السلوكية عن االكتئاب هي انه يحدث 
نتيجة لتشكيلة من العوامل تتضمن انخفاض تفاعالت الفرد مع بيئته المؤدية إلـي  

للفرد أو زيارة في معدل الخبرات السيئة والتي تكون بمثابة عقـاب  نتائج ايجابية 
 ).٢٠٧: ٢٠٠٥الخالق، ، عباس،عبد٢٧: ٢٠٠٧بشرى ،.(للفرد

 

 :النظرية المعرفية -٣
يخالف بيك الرأي الذي ينظر إلي االكتئاب بأنه اضطراب عـاطفي ، ولـم   

 واإلحسـاس نخفض في االعتبار الجوانب المعرفية لالكتئاب كتقدير الذات الم يأخذ
، بينما يري بيك نتحار وصفة بأنها نظرة غير كاملةباليأس والعجز والميول إلي اال

دراكات وهي تؤدي إلي المعرفة والي االنفعال عند األفـراد  إأن االكتئاب ناتج من 
دراكات المعرفية عنـد األفـراد المكتئبـين    العاديين واالكتئابيين أيضا، وتكون اإل

دراكات هي التـي تحـدد   مليات المفرطة في الحساسية وهذه اإلمسيطرة عليها الع
 .طريقة االستجابة 



 
 

وباختبار طريقة تفكير المكتئبين وجد بيك مفاهيم مشوشة وغيـر واقعيـة ،   
فهم يميلون إلي تضخيم اخطائهم والعوائق التي تعترض مسـارهم وقـد كشـفت    

ور االكتئاب اإلكلينيكي األبحاث الحديثة أن الجانب المعرفي يقوم بدور هام في ظه
 .وعالجه

أن الوظائف المعرفية لدى مرضي االكتئـاب تتصـف    Beckويعتقد بيك 
 :بثالث خصال أساسية هي

لديهم خلل في تنظيم األفكار أو خطا في التفكير يؤدي إلـي   االكتئابأن مرضي ) أ 
ومن ثم تتكون لديهم أفكار ومتقـدات خاطئـة    واألحداثالفهم الخاطئ للمواقف 
 .يصعب التوفيق بينها

سلبية ناتجة عن ذلك الخلـل فـي التفكيـر     بأفعالأن هؤالء المرضي يقومون ) ب 
 .في فهم المواقف  والخطأ

 Negativeيسيطر عليها المثلث المعرفي السلبي  وأفكارهأن معتقدات المريض ) ج 

cognitive triad      ومن مظاهره تكوين أفكار سـلبية حـول الـذات والعـالم
ة أو احترام ويرى قبل وهو ما تعكسه نظرته الداخلية فيرى نفسه بال قيموالمست

 .اآلمالويرى المستقبل مظلماً وخالياً من ، العالم بال عدل
وتتلخص الفكرة األساسية لدي أصحاب النظرة المعرفيـة فـي أن نظـرة    
الشخص المكتئب التشاؤمية فيها تشويه لواقعة وعليه يفترض أن لـدى المكتئـب   

والنظرية المعرفية  وتأكيدهمعرفي يعمل علي تثبيت تفكيره التشاؤمي السلبي  تنظيم
رات الشـخص  ـأيضا تفترض أن ذلك التنظيم المعرفي يتكون ويتطور نتيجة لخب

ـ  أكما أن هناك  رفي ـناساً مستهدفين ومعرضين لالكتئاب وان ذلك التنظـيم المع
م اسـتثارته بالضـغوط   السلبي المستهدف لالكتئاب يظل في حالة كمون حتى يـت 

والتي يكون الشخص حساساً تجاهها وعلي  المعجلةالمختلفة أو ما يسمي بالعوامل 
 نشـأة الرغم من أن النظرية المعرفية تعطي أهمية للعوامل النفسية والمعرفية في 

االكتئاب وتطوره إال أنها تعترف بدور العوامل التفاعلية للعالقات بين األشـخاص  
إلـي أن   Coyneويشير كوين  .علي تطور حالة االكتئاب وثباتهمن حيث تأثيرها 



 
 

ثيرا قوياً علي بيئته االجتماعية كما يذكر أن شخصـية  أالشخص المكتئب يمارس ت
ثراً سلبياً لدى اآلخرين يعبر عنه بالنبذ االجتماعي األمر أالمكتئب وسلوكه يتركان 

 .الذي قد يسهم في تفاقم حده االكتئاب وشدته
االتجاه معارضة لدي الباحثين الذين يرون أن الشخص المكتئـب   ويجد هذا

قوة الدعم االجتماعي وبالتالي  قد يلجا إلي اآلخرين لمساعدته األمر الذي يزيد من
ولذلك نجد أن العالج النفسي المبني علي النظرية المعرفية . خفض حده االكتئابنت

ج المكتئب حيث أنهم يوفرون دور اآلخرين في عال ةيمأهاالكتئاب يؤكد علي  لنشأة
له المجال والفرصة الختبار راية فيهم باإلضافة إلي ذلك يسـهم اآلخـرون فـي    

-٢٠٠٧:٢٥بشرى،.(تخفيف حده الضغوط التي قد تجعل الفرد مستهدفاً لالكتئاب 
 ).٢٠٧-٢٠٠٥:٢٠٦،عباس وعبد الخالق،٢٦

 

 :النظرية البيولوجية الكيميائية لالكتئاب -٤
ت الحديثة عن الكيمياء الحيوية للمخ واثر العقاقير عن روية كشفت الدراسا

وعلي سبيل المثال بين انه ال يوجـد عمـر   . جديدة في تفسير االكتئاب وعالجه 
يكون فيه الفرد محصن ضد االكتئاب إال انه يبدو أن المسنين أكثر تعرضا لـه ،  

الباليـين مـن    وتلعب الخبرات االنفعالية علي النشاط الكيميائي للمـخ ،وتوجـد  
النيورونات التي ترسل الرسائل الكهربائية وتستقبلها عـن طريـق الموصـالت    

ار العصبية ،وقد يحدث بعض االضطرابات في الخاليا العصبية أو نقص في مقـد 
، أو خلل وظيفي في عمل نيورون االستقبال والخلل في المنقول من المادة الكيميائية

إلصابة باالكتئاب ويفترض بعض المهتمين في تلك األمور يسهم بشكل أساسي في ا
جالل، .(هذه المجال أن االكتئاب ناتج من نقصان بعض المواد الكيميائية في المخ 

وبذلك ترى النظرية البيولوجية أن أسباب نشوء مـرض االكتئـاب   . )٣٤: ١٩٨٦
 .يأتي نتيجة إصابة أو اضطراب في الوظائف الفسيولوجية والكيميائية للدماغ 

مجموعة من األدلة غيـر المباشـرة علـي دور     Thaseكر هنا ثيس ويذ
 :العوامل البيولوجية في االكتئاب وهي



 
 

دورة المرض الراسية ، والتي تتصف بفترات تحسن ، تبادلياً مع نوبات مـن   -١
االكتئاب والهوس وهذه النوبات دليل علي االضطراب المرضي ذي األسـاس  

 .البيولوجي
عراض  والتي توحي اضطراب في العمليات الحيويـة  وجود مجموعة من األ -٢

ين يومي في المـزاج  واضـطرابات فـي    اضطراب النوم والشهية وتبا(ل مث
 ).الحركات النفسية الحركية

 .أدلة علي وجود عوامل وراثية  -٣
العالجية خاصة عند األفـراد الـذين يعـانون مـن      لألدويةاستجابة جسمية  -٤

 ).٢٠٠٧:٢٨،  بشرى.(االضطرابات الحيوية
 

 :أو العجز اليأسنظرية  -٥
هذه النظرية توضح أن األساس الجوهري في ظهور االكتئاب يعـود إلـي   
تشائميه الفرد للمستقبل ومشاعر القنوط واالكتئاب من وجهة رائي هـذه النظريـة   
يعود إلي االستجابة االجتماعي المكتسبة فقـد اعتبـر أن األسـباب االجتماعيـة     

أن " سـيلجمان "في ظهـور االكتئـاب ويـرى     األساسيانالعامالن  والتعليمية هما
من تعرض الفرد لخبرات وضغوط قوية تجعل الفرد يشعر باليـأس   ينشأ االكتئاب

 ).٣٥: ١٩٩٣الصبان، .(مكتسباً تابوالعجز ومن هنا ترى النظرية أن االكتئاب 
 

 :النظرية العقالنية االنفعالية -٦
ومنها االكتئـاب  اب االنفعالي والنفسي عامة تعتقد هذه النظرية أن االضطر

التفكير غير العقالني  ألعقالني وغير المنطقي، حيث ينشغير اتفكير يحدث نتيجة ل
ـ   ة مـن والديـه   من التعلم غير المنطقي المبكر حيث يتعلمه الفرد بصـفة خاص

ويـري ايلـيس صـاحب النظريـة أن      .ستعداداته البيولوجية ومـن المجتمـع  ال
 األحـداث االنفعالية ومن بينها االكتئاب ال تنشا مـن الخبـرات أو    االضطرابات 

 واألحـداث من األفكار التي يعتقدها الناس حـول هـذه المواقـف     وإنماالمنشطة 



 
 

الشـناوي،  .(واستمرارها ناتج عن حديث الفرد لذاته وموقفه منها واتجاهاته نحوها
٤٤: ١٩٩٣.( 

 

 :النظريات األسرية -٧
 :وتشمل نظريتين هما

 : نظرية الترابط االنفعالي )أ
تركز هذه النظرية علي االختالل الوظيفي الذي يحدث بين الطفل ووالديـه  

من التـرابط   متينةأن تكوين عالقة   Bowlbyمن خالل تعلقه بهما فيؤكد باولبي 
تتطلب قدرة الوالدين علي منح الطفل مشاعر الطمأنينة والثقة وعلي تهدئتـه عنـد   

آبة كما يري باولبي أن هناك عوامل تؤدي إلي تقويه الصـحة  تعرضه للحزن والك
النفسية للطفل منها تسهيل مهام الطفل وسرعة االستجابة الشرطية والدعم االنفعالي 
وغياب هذه العوامل في حياة الطفل مع أسرته يجعله علي استعداد للوقـوع فـي   

 .مشكالت شخصية توافقية ومستقبلية
 :يةالدنظرية العالقات الو )ب

 ةاألدلباولبي وغيره قام الباحثون بجمع  بدأهانتيجة الجهود والتطورات التي 
التي تهدف إلي الربط بين الخبرات األسرية التي يكونها الطفل في المراحل المبكرة 

 :من عمره وبين اكتئاب الطفل فتوصوا إلي مجالين مهمين هما
قة هذه اإلصابة بالنسـل  البحث في إصابة الوالدين أو احدهما باالكتئاب وعال -

 .الذي يخلفهما
دراسة  األسر التي تتضمن مكتئبين صغاراً وبحث العوامـل المـؤثره فـي     -

االضطراب والمسببة له ومن اهمها اساليب المعاملـة الوالديـه أو العالقـات    
 ).٢٠٨-٢٠٧: ٢٠٠٥عبد الخالق، ،عباس.(الدية مع األبناءوإل

 :التعقيب علي النظريات -



 
 

للوصول إلي النظرة التكامليـة    الجمع بين أكثر من نظرية ضلاألفنه من إ
لمعرفة سبب االكتئاب  حيث  أن علي كل نظرية انتقادات مختلفة " قدر المستطاع"

 .لجوانب عديدة وإهمالهابسبب عدم اهتمامها 
أن االكتئاب قد يكون سببه الخبرات القديمة والتي تعود إلـي   الباحثةوتري 

نخفاض معدل التدعيم االيجابي أو ارتفاع  الخبرات غير السارة و المرحلة الفمية وا
بالتالي النظرة التشاؤمية للذات والعالم والمستقبل إضافة إلي دور األفكـار التـي   

التي تقع عليهم أو من خالل عالقة متينة بين الوالدين  األحداثيعتقدها الناس حول 
مـن   أنينـة والثقـة وخلـوهم   تمنح حياة الطفـل الطم  أساسهاوالطفل التي علي 

وتتفق الباحثة بذلك مع اغلب ما ذكرته االتجاهـات   .االضطرابات النفسية المختلفة
 .النظرية السابقة

 
 :الصور اإلكلينيكية لزملة االكتئاب عند األطفال في مرحلة الطفولة -

نه يمكن تحديد أربع مدارس فكرية فـي  أ )٢٢٨: ١٩٩٩عبد الخالق،(يرى 
 :هذا الصدد وهي

هيمنة وجهة نظر هذه المدرسة فترة زمنيـة طويلـة وهـي     :األولىالمدرسة  -
ترفض فكرة بان األطفال يمكن أن  يصابوا  باالكتئاب غير الـذهاني والـذي   
يمكن أن يصيب الراشدين و يعتمدون في وجهة نظرهم هـذه إلـي المفهـوم    

مناسـب   عند األطفال لم ينمـو بشـكل   األعلىالدينامي الذي يتمثل فيه األنا 
 .وبدرجة كبيرة

وتفترض أن االكتئاب يمكن أن ) كوفاكس(رائدة هذه المدرسة  :المدرسة الثانية -
 .خاصة بفئة األطفال إكلينيكيهيصيب األطفال بصورة 

ترى هذه المدرسة أن االكتئاب يمكن أن يصيب األطفال ولكن  :ثةالمدرسة الثال -
اضحة بل يظهـر علـي   بشكل مقنع فهو ال يشتمل علي أعراض االكتئاب الو

 .فسيولوجيةشكل اضطرابات في النشاط أو صعوبات في التعلم أو أعراض 



 
 

حدث المدارس التي تكلمت في هذا الجانب وتؤكد علي أهي  :المدرسة الرابعة -
كتئاب عند األطفال وجود عناصر وأعراض مشتركة بين الصور اإلكلينيكية لال

 .وعند الراشدين

 
 :تصنيف االكتئاب - 

ـ  األشكالوما يميز هذه  ،عدة أشكااللالكتئاب أن يتخذ يمكن  ا ـعن يعضه
. هي العوارض والظروف المرتبطة بكل منها ، فضال عن مدة العوارض وقوتهـا 
 إال انه ال يوجد في الغالب تمييز واضح بين مختلف أنواع االكتئاب فهي تتشـارك 

من نوع واحد من ثر العديد من الخصائص نفسها ويحتمل أيضا أن تعاني من أك في
ويصعب في الوقت الراهن االتفاق على نظام تصنيف موحـد  . اضطراب المزاج

. لالضطرابات االكتئابية وإن كان هناك اتفاق على الخطـوط الرئيسـة العامـة    
وبسبب كثرت وتعدد أنواع االكتئاب إلي الحد الذي ال يستطيع الفرد أن يلـم بهـا   

كونها تجعل المصاب بعيداً عـن الواقـع ،    مجتمعة في قالب واحد ولكنها تتفق في
 .وتقوده إلي ال شيء 
ة بعرض تصنيف االكتئاب ـالمتعددة سوف تقوم الباحث األنواعونتيجة لهذه 

 :يلي كما
 .التصنيف حسب السبب -١
 .اإلنسانالتصنيف حسب مسيرة المرض في عمر  -٢
 ).(lCD١٠ التصنيف الدولي العاشر -٣
 ) .DSM٤(ابع الر األمريكيالتصنيف  -٤

 .ةوفيما يلي عرض كل تصنيف علي حد
 :التصنيف حسب السبب -١
 :Depression Reactive and Endogenousاالكتئاب الداخلي والتفاعلي ) أ 

وهو يحدث كرد فعل لظروف خارجية مثل موت شخص عزيز أو فقـدان  
   Exogenous Depressionالخ لذلك يقال انه اكتئاب خارجي المنشأ....... ثروة



 
 

،وهـو النتيجـة    Environmentalوهو أيضا رد الفعل الطبيعي للعوامل البيئية 
السيكولوجية المنطقية للظروف المسببة له، ولذلك سمي أيضاً باالكتئـاب نفسـي   

،وهو تصنيف قديم عد أن االكتئاب أمـا أن    Psychogenic Depressionالمنشأ
تفاعلياً ، إال أن هذا التقسيم قد أصبح الحياة ويعد  وأحداثيكون ناتجاً عن ظروف 

اآلن غير دقيق ، وال يتفق مع نتائج البحث العلمي ، فهناك استعداد داخلي لالكتئاب 
وتلعب العوامل الخارجية دوراً لكـل حالـة اكتئـاب    . يتفاوت من شخص ألخر 

وبدرجات متفاوتة بحيث انه يمكن النظر  لالكتئاب علي انه يقع علي خط مسـتقيم  
د طرفيه داخلي والطرف األخر خارجي أو تفاعلي وغالباً ما يكون المكتئب علي اح

 .نقطة تمتد علي هذا الخط وليس علي طرفيه
هذا النوع لـيس لـه    Endogenous Depressionأما االكتئاب الداخلي 

سبب شعوري أو غير شعوري يمكن تفسيره به ، ولكنه يرجع إلي اضطراب فـي  
ولذلك سمي باالكتئاب داخلي المنشأ وهذا هو االكتئـاب   الجهاز العصبي المركزي

كما توجد حاالت اكتئابية يشترك فـي   ).٣٦: ٢٠٠٣سرحان ،. .(الذهاني الحقيقي
نوبة االكتئاب نتيجة لتعـرض   تبدأتكوينها أكثر من عامل من العوامل السابقة فقد 

ون أكثر الشخص لموقف خارجي يستدعي االكتئاب ولكن االكتئاب الذي يحدث يك
ويظهر ذلـك  .اكتئاباً خارجياً ولكنه أصبح داخلياً  أقد بد فكأنهالظرف  همما يقتضي

ذكريـات مؤلمـة مكبوتـه فـي     بوضوح إذا كـان السـبب الخـارجي يمـس     
 ).١٥: ١٩٩٢علي،.(الالشعور

 :يلي عكاشة انه توجد نظريتان في تصنيف األمراض الوجدانية كما ويذكر
 :األحادية النظرة )أ

األمراض الوجدانية وعدم اختالفها إال فـي شـدة    بوحدةنظرة تؤمن هذه ال
األعراض وانه ال يوجد اكتئاب نفسي أو عصابي أو خارجي مستقال عن االكتئاب 

  ةاإلكلينيكيالذهاني أو الداخلي وان الفارق الوحيد بينهما هو تعقيد وشدة األعراض 
واالكتئاب النفسي الخارجي قـد  وان االكتئاب الداخلي أحياناً تسببه عوامل خارجية 



 
 

تسببه عوامل داخلية وقد اعتبرت هذه النظرية أن األمراض الوجدانية تنقسم إلـي  
 .نوعين هما البسيطة والشديدة

 :النظرة الثنائية )ب
 :يرى أصحاب هذه النظرة أن االكتئاب نوعان هما

 .االكتئاب الخارجي أو النفسي أو العصابي أو التفاعلي -أ 
 .تئاب الداخلي أو العقلي أو الذهانياالك -ب 
 ).٢١٢-٢١٠: ت. ب عكاشه،.(اكتئاب خليط بين االثنين -ج 
 : Primary and Secondary Depressionاالكتئاب األولي والثانوي ) ب 

هذا التقسيم للتفريق بين االكتئاب الذي يظهر ابتداء في الحياة النفسية ويعـد  
ون االكتئاب المشكلة الصحية أو نفسية األساسية ، ، وفي بعض األحيان ، ال يكولياًأ

علي الكحول  اإلدمانكالفصام العقلي أو  آخريحدث علي خلفية مرض نفسي  وإنما
والمخدارات وكذلك يحدث نتيجة لبعض األمراض العضوية أو العقاقير أو نـاجم  

كون عن حالة طبية محددة قد ينجم عن أمراض في الغدة الدرقية أو الكظرية وقد ي
مرض القلب أو داء السكري أو مشاكل طبية أخري فهـذا يعـد    بتأثيراتمرتبطاً 

 ).٧٢:م٢٠٠٢كرامينغز،( االكتئاب الثانوي
ــاب الع) ج  ــر العضــوياالكتئ  Organic & Non organic:ضــوي وغي

Depression: 
مع أن كافة أشكال االكتئاب تظهر بالنهاية نتيجة للتغيرات الكيماويـة فـي   

م بالمزاج إال أن االكتئاب العضوي يقصد به االكتئاب النـاتج بشـكل   مراكز التحك
الدماغ والجلطات الدماغية نقـص   أورامو إصاباتمباشر عن مرض عضوي مثل 

الغدة الدرقية وسرطان البنكرياس والرئة وغيرها من األمراض كما يضاف  إفراز
زون الكورت أدويةوالضغط  أدويةإليها االكتئاب الناتج عن عقاقير طبية مثل بعض 

 ).٣٧: ٢٠٠٣بشرى،.(مثل الكوكايين والكحول اإلدمانالصرع أو مواد  أدويةأو 
 
 

 



 
 

 :التصنيف حسب األعراض -٢
 :Neurotic and Psychotic Depressionاالكتئاب الذهاني والعصابي ) أ 

قسم االكتئاب إلي اكتئاب عصابي بسيط واكتئاب ذهاني شديد وعد أن  وفيه
 إجحافذهانية تفصل  االكتئاب إلي هذين النوعين وفي هذا التقسيم وجود مظاهر 

ـ   ألشكال فـي   ةاالكتئاب العديدة غير الذهانية التي عدت عصابية مع أنهـا متفاوت
عد  األوقاتدرجات قد تصل في الشدة إلي االكتئاب الذهاني أو أكثر وفي وقت من 

 االكتئـاب الـذهاني مسـاوياً     االكتئاب العصابي مساوياً لالكتئاب التفاعلي وعـد
لالكتئاب الداخلي وهذه تقسيمات ال تتفق أيضاً مع المشـاهدات ونتـائج البحـوث    

 .العلمية 
ومع ذلك فان االكتئاب الذهاني هو شكل اقل شيوعاً من المرض وقد يهلوس 
المصابون باالكتئاب الذهاني أو يعانون من األوهام والتخـيالت تكـون األوهـام    

ئة تستمر علي رغم وجود أدلة تثبت العكس وفي االكتئاب الذهاني قد اعتقادات خاط
تكون األوهام متعلقة بجنون االرتياب أو المال أو الطـب والواقـع أن المصـابين    

 بأوهامبجنون االرتياب يشعرون بالشك والخوف من نوايا من حولهم أما المصابون 
طبيـة فيعتقـدون أنهـم     أوهامبمالية فيعتقدون أنهم فقراء وبالنسبة إلي المصابين 

أما االكتئاب العصـابي   ).٧١:م٢٠٠٢كرامينغز،. (يعانون من مرض طبي خطير
وهو يرجـع   .ه البعض رديفاً لتكدر المزاج مع أن هذا التشبيه تجانبه الدقةدفقد ع

إلي عوامل نفسية فردية غير شعورية يحس فيها المريض بالحزن واألسى دون أن 
 ).٤١: ١٩٩٢علي،(قيقي الح إحساسهيعرف مصدر 

 

 

 :اإلنسانالتصنيف حسب مسيرة المرض في عمر  -٣
 Unipolar and Bipolarالقطــب وثنــائي القطــب  أحــادياالكتئــاب ) أ 

Depression: 
) الهـوس (يشكل االكتئاب جزءاً من اضطرابات المزاج التي تشمل الزهـو 

القطب إذا تكرر  أحاديوالحاالت المزاجية المختلفة واالكتئاب ولذلك عد االكتئاب 



 
 

كحاالت اكتئاب دون أن يتخللها حاالت من الهـوس ، وثنـاي القطـب إذا كـان     
 .االكتئاب يتناوب حدوثه مع حاالت من الهوس والحاالت المزاجية المختلفة 

 :Seasonal Affective Disorderاالضطراب المزاجي الموسمي ) ب 
طلق علي فترات االكتئاب االضطراب المزاجي الموسمي هو العبارة التي ت

المرتبطة بتغير الموسم وال يعرف احد بالضبط أسـباب االضـطراب المزاجـي    
الموسمي فقد ظن العلماء في البداية أن المستويات المتضائلة من ضـوء الشـمس   
تزيد من مستويات الميالتونين في الدماغ ،لكن الدراسات حول دور الميالتونين لم 

يعتقد بعض الباحثين اآلن أن االفتقاد إلي ضوء الشمس تتوصل إلي نتائج حاسمة و
وتسـتحق  . لداخلية في الجسماليومية التي تنظم الساعات ا إيقاعاتيوقع الخلل في 

هذه النظرية بعض االنتباه نظراً لوجود دليـل علـي أن االضـطراب المزاجـي     
. ودة التي تكون فيها ساعات ضوء النهار محـد  األماكنالموسمي أكثر شيوعاً في 

والواقع أن المصابين باالضطراب المزاجي الموسمي يالحظون عادة أن هناك فئة 
من المرضى يتكرر عندهم اضطراب المزاج في نفس الوقت من السنة ، وقد يكون 
هذا الوقت هو الخريف أو الشتاء ثم يتحسن المريض في الربيع والصـيف وفـي   

غير الفصول وخصوصاً بدايـة  حاالت أخري فان االكتئاب أو الهوس يتكرر مع ت
 وتأثيرهـا فصل الربيع وهذا الشكل من اضطراب المزاج تم ربطه باشعة الشمس 

 ).٣٩: ٢٠٠٣بشرى، ،٧٢:م٢٠٠٢كرامينغز،( لميالتونين في الدماغ إفرازعلي 
 :Involution Depressionاالكتئاب التراجعي ) ج 

عراض المراقيـة  وهو نوع من االكتئاب يصيب الكهول ويتميز بالتهيج واأل
Hypochondriasis     أي توهم المرض وكان هناك اعتقاد بان هـذا النـوع مـن

الخاصة وتطوره المتفرد إال أن هذا لم يثبت ويبدو انـه شـكل    أسبابهاالكتئاب له 
 .لالكتئاب في هذا السن

 :Melancholia) د 
يميـزه  تمثل هذه التسمية القديمة الجديدة شكالً من أشكال االكتئاب الشديد و

فقدان المتعة في الحياة وعدم تغير المزاج طيلة ساعات اليوم مع زيادة ملحوظة في 



 
 

سوء المزاج صباحاً وتحسن طفيف مساء إضافة إلي تواجد األعراض البيولوجيـة  
 .مثل قلة الحركة والصحو الباكر من النوم وضعف الشهية وفقدان الوزن الملحوظ

 :Senile Depressionاكتئاب الشيخوخة ) هـ 
ـ وقد كان هناك اعتقاد بأنه متميز عن بـاقي أشـكال االكتئـاب      هـبأسباب

وتطوره إال أن هذا لم يثبت أيضاً ولكن الثابت انه اقل تجاوباً مع العالج وقد يكون 
 ).٤٠ :٢٠٠٣بشرى،(وقد يكون مدى الحياة أطولسريع االنتكاس ويتطلب عالجاً 

 
 

 ):lCD١٠(التصنيف الدولي العاشر  -٤
وقد قسم االكتئاب إلي عدة در هذا التصنيف عن منظمة الصحة العالمية ص

 :أنواع
 ):شديدة أو بسيطة(ب انتكاسة اكتئا) أ 

هي حاالت االكتئاب الشائعة متفاوتة الحدة وقد يكون هناك عوامـل مهمـة   
بسيطة وقد ال يكون هناك أي مبرر منطقي لالكتئاب وقـد   أحداثمرسبة للحالة أو 
 لوظائفـه  اإلنسـان يطة وشديدة والبسيطة عادة ما ال تؤثر علي أداء قسمت إلي بس

اليومية بشكل واضح ولكن االنتكاسة الشديدة قد تؤدي إلي توقـف الطالـب عـن    
دراسته أو ربة البيت عن أداء واجباتها اليومية وقد يسـتقيل الموظـف وتتراجـع    

صحته وسلوكه  أثروتتالتاجر والنجار والحداد ورجل األعمال بشكل ملحوظ  أعمال
 .بشكل كبير

 ):مرحلة اكتئاب(اجي مزدوج القطب اضطراب مز) ب 
ن مرحلة االكتئاب التي تحدث ضمن مرض الهوس االكتئابي ال تختلف في إ
) الهوس(عن االكتئاب عموماً ولكنها قد تكون مسبوقة أو متبوعة بالزهو أعراضها

 .رأشهأو أنها تتبادل الدور مع الهوس كل سنه أو ستة 
 ):بسيط، متوسط الشدة ، شديد(كرر اكتئاب مت) ج 

قد ال يتكرر وال تعود األعراض ثانية  اإلنسانن حدوث االكتئاب في حياة إ
أخرى فان هناك تكراراً لالكتئاب أما علي فترات متباعدة قـد تصـل    أحوالوفي 



 
 

الخمس سنوات أو أكثر وقد يكون شديداً في كل مرة أو بسيطاً في كل مـرة وقـد   
بسيطة  ألسبابوقد يتكرر بال سبب واضح أو  ألخرىتتفاوت االنتكاسات من مرة 

معينة مثل الفشل في الدراسة أو الزواج والتغيير مثل بدايـة المرحلـة    أحداثأو 
علي الزواج ويمكن أن يكون التكرار بعدي الوالدة  واإلقبالالجامعية وبداية العمل 

 ).٤٣-٤١: ٢٠٠٣سرحان،() عند بعض النساء
 ):راب مزاجي دوري ، تكدر المزاجاضط( األمداضطرابات مزاجية طويلة ) د 

هذه من المشاكل التي قد يصعب تمييزها من قبل المريض نفسه ، أو مـن  
المريض  يتأرجححوله وقد تعد جزءاً من شخصيته ففي اضطراب المزاج الدوري 

 يصل للهوس ولكـن  بين االكتئاب البسيط أو تكدر المزاج ثم ارتفاع المزاج بما ال
فيه ابتهاج ونشاط وحركة زائدة نوعاً ما وكثيراً ما يصف الناس هذا الشخص بأنه 
مزاجي مع أن االضطراب يتعدى الشخصية المزاجية أما تكدر أو عسر المـزاج  

 .األمدفهو درجة بسيطة من االكتئاب ولكنه طويل 
  :لالكتئاب األخرى األشكالتشمل ) ـه 

واالكتئـاب  ، أخري كالفصـام  ألمراضة أو المصاحبة سواء غير النموذجي
 واألكـل غير النموذجي يختلف عن االكتئاب بأنه يكون مصحوباً بزيـادة النـوم   

والوزن ويترافق مع الكسل والقلق أحياناً وغالباً ما يالحظ في النساء أما االكتئـاب  
امن مـع  المصاحب للفصام العقلي فهو من أشكال االكتئاب الهامة والتي قـد تتـز  

 .أعراض الفصام أو تسبقها أو تتبعها
 

 

 :(DSM٤) الرابع األمريكيالتصنيف  -٥
 :صدر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي وقسم االكتئاب إلي عدة أنواع

 .انتكاسة اكتئاب كبرى -١
 ).مرحلة اكتئاب(اضطراب مزاجي مزدوج القطب  -٢
: ٢٠٠٣بشرى،.(وتكدر المزاجكاالكتئاب المتكرر : اضطرابات اكتئاب أخري  -٣

٤٢-٣٧.( 
 



 
 

 :أنواع االكتئاب عند األطفال -
وفيه تظهر األعراض التي ذكرت فـي السـابقة أو بعضـها    : االكتئاب الحاد -١

ويتميز الطفـل قبـل    ،بصورة مفاجئه نتيجة حادث طارئ كفقدان عزيز مثال
 .ه الطبيعيةالوقوع في مثل هذا النوع من االكتئاب بأنه مشهور بنشاطه وعالقات

ويكون ، عراض التي ذكرت سابقاً أو بعضهاوفيه تظهر األ: االكتئاب المزمن -٢
 أزمـة وال يسبق األعراض حادثة أو عنه التباطؤ الحركي  اـل معروفـلطفا

 .نفسية ويتوقع وجود حاالت االكتئاب في عائلة هذا النوع من األطفال
عروفة لالكتئاب بل تظهر عالمات ال تظهر فيه األعراض الم: االكتئاب المقنع  -٣

تـدل علـي ميـول     وأفعـال أخري مثل كثرة الحركـة والنشـاط الزائـد    
 ). ١٧١: ١٩٩٤الشربيني ،.(عدوانية

ـ    ألنـواع من خالل العرض السابق  ة هـذه  ـاالكتئـاب يتضـح أن مشكل
اء علي أي تصـنيف  ـالتصنيفات ليست ثابتة أو قاطعة فليس هناك اتفاق بين العلم

ث أن االكتئاب النفسي مثل معظم أنواع االضطراب العقلي يتدرج من ا، وحيـمنه
حالة السواء إلي حاالت المرض العقلي الذي يتطلب عالجا لذلك تنوعت تصنيفاته 

 )٦٥: ١٩٨٦جالل، ( وتعددت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الدراسا  السابقة : انياً 

اءة إس( بعد البحث والجهد المتواصل فيما إذا كان هناك دراسات سابقة حول
المعاملة البدنية واإلهمال ألوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب لـدي عينـة مـن    

تم الحصول علي بعض من هذه الدراسات والبحـوث  ).تلميذات المرحلة االبتدائية 
 .عربية  وأخرى أجنبيةالعلمية وكان منها دراسات 

تعرف فقد تعددت وتباينت من حيث اهتمام البعض بـال  األجنبيةفالدراسات 
علي أسباب معاملة األطفال والبعض األخر اهتم بتعديل سـلوك الطفـل المسـاء    
معاملته والبعض األخر اتخذ الحلول لمنع إساءة معاملة األطفال بينمـا الدراسـات   

ة بالدراسات الغربيـة ،  نالعربية التي قامت في الوطن العربي فتعد قليله نسبياً مقار
إساءة المعاملـة البدنيـة   (  مثل هذه الموضوع المجتمع السعودي فان دراسة وأما

لوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدي عينة من تلميـذات المرحلـة   اواإلهمال 
تكاد تكون قليلة نوعاً ما ، ولكن تم العثور علـي بعـض الدراسـات    ) االبتدائية 

لـذا سـوف تعـرض    . المختلفة معها موضوعاً والمتفقة معها في بعض المحتوي
  :احثة الدراسات السابقة في ضوء ثالث محاور صنفتها الباحثة إليالب
  .األخرىتناولت إساءة معاملة الطفل وبعض المتغيرات التي دراسات ال -
 . تناولت إساءة المعاملة البدنية وعالقتها بالطمأنينة النفسيةالتي دراسات ال -

 .كتئابتناولت إساءة المعاملة البدنية وعالقتها باالالتي دراسات ال -
وقد رتبت الباحثة الدراسات في كل محور من المحاور الثالثة ترتيبا زمنيا يبدأ من 

 .القديم إلى الحديث
 .تلك المحاورلوفيما يلي عرض 

 
 
 
 



 
 

 :المعاملة وبعض المتغيرات األخرىتناولت إساءة التي دراسات ال -١
 تم اختيار هذه المجموعة من الدراسات بمـدي زمـن يتـراوح مـا بـين     

واإلهمـال وبعـض   والتي تناولت فيها إساءة المعاملة البدنية ) م٢٠٠٣ -م١٩٧٨(
 .المتغيرات األخرى

الدراسـة   تهدف :(١٩٧٨ Robert L ,et; al, D)روبرت وراند دراسة 
محاولة اكتشاف وجود أنماط مميزة للتفاعالت التي تميز األسرة المهملة وسيئة  إلي

 ألطفـالهم الخالي مـن اإلسـاءة واإلهمـال    المعاملة عن تلك األسر ذات التاريخ 
أسرة  ١٧أسرة مسيئة و ١٧واستخدم الباحث فيها المالحظة المنزلة المباشرة علي 

النتائج عن أن الوالدين في األسرة المسيئة عند  وأسفرت .أسرة ضابطة ١٩مهملة و
يظهرون معدالت اقل في االتصال اللفظي ) األسرة الضابطة(مقارنتها بالمجموعة 

البدني ويعبرون عن سلوكيات ايجابية اقل ويظهرون معدالت عالية في التفاعـل  و
ذعاناً لطلبات بعضهم والولدان المسيئان إأكثر وأنهم اقل  أوامرالسلبي ويصدرون 

 واألقـل أكثر كراهية واقل ايجابية مع أطفالهم والوالدان المهمالن هم األكثر سلبية 
واقل تفاعالً وتحدثاً مع أطفالهم  فقد أظهـرت   تلبية لطلبات بعضهم واألقلايجابية 

سلوكيات سلبية نحو أطفـالهن  % ٦٠سلوكيات ايجابية و% ٤٠األمهات المسيئات 
-١١٦٣, ١٩٧٨,Robert L & Rand D(.غيـر المسـيئات    باألمهـات بمقارنتهن 

١١٧٤.( 
هدفت  :(١٩٨٣ , Marsha & Barbaram)دراسة مارشا وباربـارام   

عن تأثيرات الضغوط والتدعيمات االجتماعية علي التفاعل بين الدراسة إلي الكشف 
نمـو  (األم والطفل في األسرة المكونة من أب و أم علي خمسة مـن المتغيـرات   

الطفل، االتصاالت العائلية ، القدرة علي التكيف، ضغوط الحياة، والتفاعل بين األم 
سر ذات فرد وهي األم أما وطفالً منهم األ ٨٢أسرة  ١٤تمثلت العينة في ) والطفل

واسـتخدم   وأطفـالهن  أزواجهـن أماً مع  ١٤الوحيدة وطفلها في دور الحضانة و
استطالع الرأي لقياس االتصاالت االجتماعيـة لـالم ،   : الباحثان المقاييس التالية

ومقياس التحكم  وأطفالهاالقدرات علي التكيف والضغوط الحياتية التفاعل بين األم 



 
 

النتائج بالمقارنة أن األم المتزوجـة األم   أسفرتو .باألماص الذاتي والنضوج الخ
أكثـر عزلـة    وأنهاوتميل إلي مواجهة ضغوط الحياة  أطولالوحيدة تعمل ساعات 

واقل تماسكاً وعالقات اجتماعية واقل اندماجاً ومشاركة في المؤسسات والجماعات 
غط الوقـت وتعـدد   األسرية واقل دعماً انفعالياً في دورها األسري وتعاني من ض

ها في األسرة ذات العائل الواحـد  المنزل وتفاعل األم مع طفل وأعمالالمسئوليات 
المنفردة تبحث عـن عالقـات    فاألم ،ورضا عن النفس أسريةقل مثالية ومساندة أ

، وتشعر بالوحدة والعزلة أطفالهاطلبات تعمل ساعات طويلة لتوفي خارج المنزل و
قـل  أل في اقل استجابة وأكثر إهماالً للطفل، والطفـل  وتزيد حساسيتها تجاه الطف

ـ أوأكثر مقاومة لتلبيـة وسـماع كـالم    انصياعاً   & Marsha Weinrub.( هم

Barbara,١٩٨٣,pp.١٣١١-١٢٩٧.( 
هدفت إلي معرفة الخصائص والصفات  : (١٩٨٧ Sander)دراسة ساند 

، ل لها صفة العنففالط إساءاتالنتائج أن معظم  وأسفرت .الو الدية المسيئة للطفل
ر حدوثاً ـف أكثـة فالعنـوكشفت عن بعض الخصائص التاريخية والنفسية الهام

قراراً ولدي أفراد ذوي سـجالت قيـادة ضـعيفة    تاس األقلأو احتماالً لدى العينة 
غير المتعلمين وغير الناجحين في الحيـاة وبمقـارنتهم    أولئكوتاريخ اإلساءة لدى 

هم أكثر احتماالً لإلسـاءة ويتمسـكون بثقافـة وعـادات     بالعينة الضابطة اتضح أن
واألمهـات   اآلباءمجتمعهم ويدافعون عن العقاب البدني فغالباً ما يكون لدي هؤالء 

وقسوة من اآلخرين وقلة احترام الذات وتعاطي الكحول  األبويتاريخ من الحرمان 
يميلون إلـي أن   المسيئين اآلباءوإساءة معاملة تلقوها في صغرهم وبشكل عام فان 

 فاألبكراهيتهم علي الطفل التي وصلت إلي حد القتل  إسقاطيكونوا مكتئبين والي 
مرضـي وازدواجيـة ملحوظـة    ) خـوف ( المسيء يكون له تصور خيالي فوبي

 ).٢٦-١.PP.١٩٨٧, Sander J.(وعدوان
فـي جمهوريـة   طفـل   ٧٢٢علي أجريت الدراسة : م١٩٩١دراسة كامل 

) ١٩-٢(بـين   أعمارهمظتي الغربية وكفر الشيخ وكانت افحمن ممصـر العربية 
سنه واشتملت العينة علي أطفال يمثلون القرى والمدن والمراكز وكانـت نتائجـه   



 
 

من أطفال عينة الدراسة يتعرضون للضرب المبرح الذي يصل إلي % ٨,٣٧كالتالي
ـ   اآلباءمن % ٥,٣٤احد التعذيب ،و  يلة واألمهات يستخدمون التقييد بالحبـال كوس

ـ    يمارسون سلوك العض اآلباءمن % ٢,٢٦للعقاب ، دل ـ، علـي حـين بلـغ مع
 ).٢٠٠٦:عبد الرحمنمذكور في (%.١٨ دام أسلوب الكي بالنارـاستخ

قامت الدراسة علي طـالب مدرسـتين ابتـدائيتين     :م١٩٩١دراسة ناشد 
تمثـل المسـتوي    وأخرىتمثل المستوي االقتصادي واالجتماعي المرتفع  إحداهما

طالـب وظهـر أن    ١٢٠٥تصادي واالجتماعي المنخفض وكانت العينة تمثل االق
في األسر ذات % ٩,٣٣،% ٥,٤٤معدل حدوث العنف البدني في أطفال العينة بلغ 

المستوي االجتماعي المنخفض والمرتفع علي التوالي ومعـدل حـدوث االعتـداء    
األمـور   أوليـاء النتـائج أن   ظهرتأكما  .علي التوالي% ٦,٠، %٨,٣الجنسي 

علـي  % ٩,١٩، % ٧,٢٨العقاب العنيف بنسـبة   أويستخدمون العقاب بالضرب 
مذكور (أطفال المستويات االقتصادي واالجتماعي المنخفض والمرتفع علي التوالي

 ).٢٠٠٦:عبد الرحمنفي 
حالة  ١١٩علي عينة من  أجريت الدراسة ):م١٩٩٤قاسم وزمالئه (دراسة 

ور بماليزيا ، والتي هدفت إلي الكشف عن عالقـة  من حاالت اإلساءة في كواالالمب
، خلصـت  بإساءة معاملة الطفل البدنيـة  افيةرالديموغو بعض العوامل االجتماعية 

 الدراسة إلي أن من أهم تلك العوامل المرتبطـة باإلسـاءة الطبقـة االجتماعيـة،    
ــية وتعــاطي       ــطرابات النفس ــالطالق ، واالض ــرة ك ــكالت األس ومش

 ).٤٠٦-٤٠٥.pp.١٩٩٤,Kasim,et.(المخدرات
اء بلومنثال إحصائية عن إيذ أورد :١٩٩٤,Blumenthalدراسة بلومنثال 

طفل يتعرض لإلساءة  ألفهناك تقريباً طفل من  أناألطفال في بريطانيا تشير إل 
طفل يتعرضون للموت من هذه اإلساءة سنوياً  ٢٠٠إلي  ١٥٠الجسدية وان حوالي 

تي ال يمكن التعرف علي أسباب الوفاة فيها إذا مـا  في بريطانيا هذا عدا الحاالت ال
سـجل   ١٩٩٢غير ذلك ، ويشير إلي انه في عـام  أو كانت الوفاة بسبب اإلساءة 

من األطفال الذين تعرضوا لإلساءة في برنامج الحماية الحكومية ، وقـد   ٣٨٦٠٠



 
 

 اتضح أن هؤالء األطفال كان يتعرضون لإلساءة أما من قبل والديهم أو من قبـل 
ويحدد لومنثال الخصائص  .احد الوالدين أو الغرباء أكانوامن يعيشون معهم سواء 

الذين يقومون بإساءة األطفال فهم ينتمون إلي شرائح فقيرة في الغالـب   لألشخاص
وشرائح قد كانت محرومة وتتعرض لبعض الضغوط االجتماعيـة واالقتصـادية   

غير منظمين ويميلـون   أشخاصهم والنفسية في حياتها اليومية ويتصفون أيضاً بأن
وال يلتزمـون بعنايـة األطفـال ،     وأخرىودائمي االنتقال بين فترة  الفوضىإلي 

كمواعيد التطعيمات مثالً كذلك لم يتسموا بسمات الشخصية غيـر السـوية مثـل    
وعدم الصبر كذلك عدم المرونة فـي تـالف    باإلحباطاالندفاعية وسرعة الشعور 

قعات غير واقعية من أطفالهم كما أن الكثير منهم يعتقـد أن  السلوك كذلك لديهم تو
ة وذلك لتعرضـه لإلسـاءة فـي    بيرب هي الوسيلة المناسبة في التراإلساءة بالض

ـ  بأموركما أشار إلي محدودية الوعي  .تنشئته ة لـدي  ـالتنشئة االجتماعية المناسب
ـ ـكما أن نسبة كبيرة منهم لدي ،مـالكثير منه ـ ـه مشاكل نفسي ل االكتئـاب  ة مث

 ).١٥٧: ٢٠٠٤الزهراني ، مذكور في ( اآلخريندوان علي ـوحاالت التعامل والع
حول إيذاء األطفال في المملكة العربية السـعودية   :م١٩٩٤دراسة قطـان  

وهي دراسة حالة أجريت علي عينة تمثلت في عشر حاالت تعرضوا لالعتداء في 
اينتهم فـي مستشـفي الملـك    وتمت مع ١٩٩٢حتى عام  ١٩٨٦الفترة ما بين عام 

الذي تعرضوا له فقد توفي طفـالن   لألذىفيصل التخصصي في الرياض ونتيجة 
، منهم وتعرض خمسة منهم إلصابات خطيرة وثالثة إلصابات متوسطة الخطورة 

وفي واحدة من الحاالت عند التشخيص الطبي للحالة فانه لم يتم االشتباه بتعـرض  
 أختهـا حالة سنوات من وفاتها ، وذلك عندما شخصت  الحالة لإليذاء إال بعد أربع

وخلصت الباحثة إلي أن األطفال هم من . كحالة من حاالت االعتداء علي األطفال 
من هذه  الحاالت  ٦ن أو ،إناث ٦، منهم ذكور ٤ن أقل وأسنة ف ١٥الفئة العمرية 

ي واألطفال الجنس واإليذاءالبدني  واإليذاءيعانون من درجات متنوعة من اإلهمال 
متالزمة جلب االهتمام للوصي عـن طريـق   (الباقون متالزمة منشاوسين  األربعة



 
 

نوع العالقة التي تربط بين من تسبب في االيذاء علي الطفل المعتدي  وأما) اإليذاء
 ).٢٠٠٥سعود،  آلمذكور في .(فقد كان المعتدي هو األم في ست حاالت

مذكور فـي  ( Boush & Twentyman:دراسة كل من بوشا وتونتمان 
عندما اختبرا فيها أنماط التفاعل بين األم والطفـل فـي   ) ١٩٩٦: إسماعيل وتوفيق

) لكـل مجموعـة   ١٢/ ٣٦= ن (مهاتبيئة حضرية لدى ثالث مجموعات من األ
لهـن تـاريخ    وأمهاتلهن تاريخ معروف في إساءة معاملة األطفال  أمهات :وهي

ن تاريخ معروف فـي إسـاءة معاملـة    ليس له أمهاتمعروف في إهمال األطفال 
وباستخدام المالحظة المنزلية المباشـرة لمـدة ثـالث أيـام     . إهمالهماألطفال أو 

ظهر أن تفاعل األمهات المهمالت كان قليالً مع أطفالهن وكـذلك  ) دقيقة يوميا٩٠ً(
األمهات المسيئات عند مقارنتهن بالمجموعة الثالثـة كمـا أظهـرت الدراسـة أن     

 .مسيئات لديهن مستوى اعلي من العدوان اللفظي والبدنياألمهات ال
مذكور في إسـماعيل  (  :(Melnick & Hurley) دراسة ميلنك وهرلي

من الطبقة الدنيا السود وقارنا فيهـا   أمهاتقامت الدارسة علي  .)م١٩٩٦:وتوفيق 
يمثلن المجموعة المناظرة المتجانسين في العمر  أمهات ١٠مسيئات بـ  أمهات ١٠
متغيـراً مـن متغيـرات     ١٨لطبقة االجتماعية والمستوي التعليمي وذلك علـي  وا

 ١٢الشخصية وباستخدام اختبار كاليفورنيا للشخصية ومقياس الرفض الصـريح و 
بطاقة من بطاقات اختبار تفهم الموضوع ظهر أن األمهات المسيئات كان تقديرهن 

 . حباطاًإمنخفضاً وكن اقل رضا اسرياً وأكثر  واتهنذل
أسرة مصرية تضم  ٢٥أجريت علي  ):م١٩٩٦إسماعيل وتوفيق (دراسة 

 أعمارهنزوجة تراوحت  ٢٥سنة و) ٥٥-٣٦(مابين  أعمارهمزوج تراوحت  ٢٥
سنة بهـدف  ) ١٧-١٢(مابين  أعمارهمطفالً تراوحت  ٢٥سنة و) ٥٠-٣٢(مابين 

ة يخصائص شخص(دراسة بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بإساءة معاملة الطفل 
، الخصائص الشخصية والمزاجية الوالدية، ضغوط الوالدين ، االنعصابات األسرية

للطفل ، والتعرف علي حجم واتجاه العالقة بين إسـاءة معاملـة الطفـل البدنيـة     
كأسلوب معاملة والدي مركب وبين بعـض المتغيـرات السـلوكية واالجتماعيـة     



 
 

إسماعيل ومقيـاس   إعدادماله من واستخدم الباحثان اختيار إساءة معاملة الطفل وإه
م ١٩٨٨للعربيـة البـبالوي    أعدتهم الذي ١٩٨٣بدين أالدية من تأليف ضغوط الو

عدته للعربية البـبالوي  أمقياس الرضا الزواجي من تأليف شنايدر الذي ترجمته و
والعدوانية مقياس فرعي من اختبار ايزنك ويلسون والعصابية مقياس فرعي مـن  

ية ، واسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين   قائمة ايزنك للشخص
إساءة معاملة الطفل والعصابية لدى األب و األم ووجود عالقة سالبة بـين إسـاءة   
معاملة الطفل والعدوانية لدى األب واألم والعزلة االجتماعية للوالدين ، كما برهنت 

كلية إلساءة معاملة الطفـل  الدراسة علي وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدرجة ال
المكونـات   كأحـد والضغوط الوالدية وارتباط االكتئاب والنشاط المفرط للطفـل  

الدراسة عن  أسفرتكما  .الفرعية لضغوط الو الدية بإساءة معاملة الوالدين للطفل
عدم وجود عالقة بين كل المتغيرات الفرعية للرضا الزواجي وإسـاءة المعاملـة   

كانت هناك عالقة سالبة بين االتصال الموجه والمشاركة فـي  للطفل في حين انه 
بعــض المتغيــرات الفرعيــة كالرضــا    (وقــت الفــراغ والترفيــة  

 ).١٩٩٦إسماعيل،وتوفيق،.(الزواجي
وموضوعها العنف العائلي وهي دراسة استكشافية ): م١٩٩٧التير (دراسة 

 وأسبابه أشكالهوبهدف التعرف علي العنف العائلي داخل المجتمع العربي  وأجريت
 :أهم النتائج وكانتمفردة من الدول العربية  ١٠٤وطبق دراسته علي عينة قوامها 

من مفردات العينـة يهـددون بالضـرب يوميـاً     %) ١,٢٢(بينت النتائج أن نسبة 
سبوعياً أيضربون ضرباً خفيفاً %) ٣,١٦(سبوعياً وأيهددون بالضرب ) ٢,١٩٥(و

مـن أسـباب   و. %)٤,١٥(لمنزل فتبلغ نسبتهم من ا، أما من سبق لهم أن طردوا 
من العنف يعود إلي %) ٣,١٧(وما نسبته %) ١,٣٢(بنسبة  والتأديبالعنف التربية 

مشكالت أخري داخل المنزل وتوصلت الدراسة كذلك إلي أن هناك تناسباً عكسـياً  
 .بين العنف والسن فكلما ارتفع سن الضحية قلت درجة العنـف الموجـه ضـده   

 .)١٩٩٧التير،(



 
 

هدفت إلي التعـرف علـي طبيعـة التفـاعالت      ):م١٩٩٧مؤمن (دراسة 
األسرية لدى األسر التي تسئ معاملة أطفالهم بدنيا ومقارنتهـا بتفـاعالت األسـر    

اسـر غيـر    ١٠اسر مسـيئة و  ١٠(أسرة ٢٠السوية وتكونت عينة الدراسة من 
يا واقل اتصـاال  النتائج عن أن األسر المسيئة اقل تواصال وجدان أسفرتو .)مسيئة

وأكثـر صـراعا بالنسـبة لتنشـئة      بأبنائهالحل مشكالتها واقل رضا عن عالقتها 
من األسر وأكثر صراعا بالنسبة للتفاعل األسرى واقل تنظيما واقل تماسكا  لافاألط

 ).٢٠٠١:إسماعيل،.(غير المسيئة
قام كـل   : (١٩٩٨ ,Kimbarly & Janice)دراسة كيمبرلي وجاينس 

من األمهات المسيئات بـدنياً ،   ٢٢الفهم االنفعالي أو الوجداني لدى  منهم بدراسة
سنة  من خالل مجموعة ضابطة متطابقة لتحديد الطـرق  ) ١٢-٦(من  وأطفالهن

 أشـارت و .التي يمكن الكشف عن إساءة المعاملة في النمو العاطفي لدى الطفـل 
واظهر األطفال المسـاء  أن األمهات المسيئات اقل اندماجاً مع أطفالهن  ىإل النتائج

تعاملهم مستويات اقل من الفهم االنفعالي مؤكدين علي أهمية السياق االجتماعي في 
-٤٠٧ pp,١٩٩٨,Kimbarly & Janice.( نمو مهارات الفهم االنفعالي لدي األطفال

٤١٧.( 
 ٢١٧٠الدراسـة علـي    أجريت ):م١٩٩٨هدي يوسف وآخرون (دراسة 

مدرسـة   ١٨س التعليم األساسي والمتوسط فـي  طالب وطالبة يمثلون طالب مدار
في الفئة العمرية من عشرة سنوات ونصـف إلـي    اإلسكندريةحكومية بمحافظة 

% ٨,٢٥يتعرضون للعقاب البدني مـن األهـل   % ٧٤عشرين سنة حيث وجد أن 
كما أن  وإغماءاتمنهم عقاب بدني قاسي أدي إلي حدوث جروح إصابات وكسور 

التدخل العالجي وكان العقاب البدني أكثر انتشاراً  اتهمإصابمنهم تطلبت % ٣٣,٢٢
 واألسركبيرة العدد  واألسرفيها عن الثانوية العامة  اآلباءفي األسر التي يقل تعليم 

 )٢٠٠٦:عبد الرحمن. (ذات المستوي االجتماعي واالقتصادي المنخفض
اإلجابة علي عـدد مـن   إلى الدراسة  هدفت ):م١٩٩٩ القشيشي(دراسة 

، واختبار صحة بعض الفروض التي تتعلق بوجود فروق جوهرية بـين  ساؤالتالت



 
 

األطفال الذين تعرضوا لإلساءة من قبل األسرة أو المجتمـع أو األفـراد ، وبـين    
األطفال األسوياء في بعض متغيرات الشخصية والتي يتوقع ارتفاع معدالتها لـدي  

لدراسة لعينة األطفال المساء العينة المساء إليها وكذلك وجود فروق في متغيرات ا
في اتجاه معاناة العينة المسـاء إليهـا   ) فيزيقية –النفسية ( إليها وفقاً لنوع اإلساءة 

فيزيقياً فضالً عن هذا يتوقع اختالف النسق االرتباطي لدي عينتي الدراسة ، ولقـد  
مـن   واألسـوياء  إليهمطفالً مناصفة بين المساء  ١٢٠بلغ قوام العينة في مجملها 

عاماًَ ولقد اختيرت ) ١٢-١٠(الذكور ويتراوح المدى العمري للعينة الكلية ما بين 
وتمـت مضـاهاتها    باإلسكندريةالعينة المساء إليها من بعض مراكز رعاية الطفل 

 األدواتبعينة ضابطة مع تثبيت متغيرات المجانسة ولقد اشتملت الدراسـة علـي   
عبـد الخـالق ،   : إعـداد وضع ايزنك ) لاألطفا(ايزنك للشخصية اختبار : اآلتية

وضـع  ) الحالة ، السـمة (الطيب واختبار القلق  إعدادواختبار المخاوف لألطفال 
عبد الحميـد واختبـار    إعدادالبحيري واختبار االكتئاب لألطفال  إعدادسبيلبرجر 

النتائج عن وجـود فـروق    أسفرتو .موسي وآخرون إعدادتقدير الذات لألطفال 
ينة األطفال المساء إليها والعينة السوية في متغيـرات العصـابية ،   جوهرية بين ع

المخاوف ، سمة القلق، االكتئاب في اتجاه ارتفاع متوسط العينـة السـماء إليهـا    
ووجود فروق جوهرية في متغيرات االنبساط وتقدير الذات فـي اتجـاه ارتفـاع    

ءة في متغيـرات  متوسطات العينة السوية ووجود فروق جوهرية بين عينتي اإلسا
 وتأييدحالة القلق ، االكتئاب في اتجاه ارتفاع متوسطات العينة المساء إليها فيزيقياً 

 .الدراسةالفرض الثالث من حيث اختالف النسق االرتباطي علي عينتي 
إلي التعرف علي معدل حدوث الدراسة هدفت  ):م٢٠٠٠سعود  آل(دراسة 

مدينة الرياض باإلضافة إلي أنواع االيذاء حاالت إيذاء األطفال في المستشفيات في 
والمعوقات المجتمعية والمؤسسية التي  وأسرهموخصائص المتعرضين له األطفال 

واستخدمت الباحثة استبياناً  لإليذاءتحول دون تقديم المساعدة لألطفال المتعرضين 
ـ المتخصمن تصميمها موجهاً للممارسـين المهنيـين مـن      األخصـائيين ( ينص

فـي المستشـفيات   ) األطفـال   وأطبـاء عيين والنفسيين واألطباء النفسيين االجتما



 
 

ـ ٢٥/١٢/١٤١٩(رياض في الفترة مـن  الرئيسية الحكومية في مدينة ال إلـي  ) هـ
واعتمدت علي منهج المسح االجتماعي وقد بلغ عدد الحاالت التي ) ١٢/٣/١٤٢٠(

من  لإليذاء المتعرضينحالة من األطفال  ٢٥اطلعت الباحثة علي ملفاتهم أو قابلتهم 
المنومين أو من سبق لهم التردد في ست مستشفيات ضمن المستشفيات العشرة التي 

وأظهرت النتائج أن أكثر أنواع إيذاء األطفال التـي تعامـل   . تم جمع البيانات منها
ويليها حاالت % ٥,٩١معها الممارسون هي حاالت االيذاء البدني بنسبة تصل إلي 

ثم حاالت االيذاء النفسي ويليها االيذاء % ٣,٨٧ين لإلهمال بنسبة األطفال المتعرض
من نوع من األذى من هذه الحاالت التي تعامـل   ألكثرالجنسي ثم من يتعرضون 

معها الممارسون في المستشفيات وكانت غالبية الحاالت التي تعامل معها هـؤالء  
الوالدين بحيث تمثل نسبة الممارسون قد وقع فيها االيذاء علي األطفال من قبل احد 

بينما بلغ نسبة من وقع علـيهم هـذا   % ٦.٧٤من وقع عليهم االيذاء من قبل األم 
كما تعامل الممارسون مع حاالت من كال الجنسـين  %٢,٧٣األذى من األب نسبة 

عن عامين وتتزايد  أعمارهمممن تقل % ٢,٦٦وكانت نسبة كبيرة منهم تصل إلي 
وكان ابرز صفات اسـر   أعمارهمكلما صغرت  إليذاءلنسبة األطفال المتعرضين 

من الذين تعامل معهم الممارسون هي أنها ذات  لإليذاءهؤالء األطفال المتعرضين 
فتعود إلـي   لإليذاءدخل منخفض كما أنها مفككة أما أسباب تعرض هؤالء األطفال 

األخرى باإلضافة إلي األسباب  لإليذاءمشكالت زوجية بين والدي الطفل المتعرض 
وقد واجه المهنيون في المستشفيات من مفردات العينة مجموعة من المعوقات عند 
التعامل مع حاالت االيذاء وكان أهمها عـدم تعـاون أسـرة الطفـل المتعـرض      

 ).٢٠٠٥سعود، آل.(لإليذاء
هدفت الدراسة إلي الكشف عن دور الحرمان  ):م٢٠٠١إسماعيل (دراسة 

في إساءة معاملة الطفل وذلك بالتعرف علي الفروق  األسري واختالل بنية األسرية
بين األطفال من اسر عادية واألطفال من اسر غير عادية ، المحرومين من احـد  
الوالدين للوفاء ، الطالق ، الطرف األخر زوجة األب وزوج األم فـي متوسـط   

ـ  ن درجات اإلساءة ومعرفة مقدار اتجاه العالقة بين إساءة معاملة األطفال وكل م



 
 

نظرة االبن السلبية للحياة، الكفاية الشخصية، الثبات االنفعالي، هذا وقـد تكونـت   
مدينة مكـة ثمانيـة   المتوسطة ب المدارستلميذ وتلميذه من تالميذ  ٢٠٤العينة من 
سنة ) ١٨-١١(الزمنية مابين  أعمارهمتلميذه تراوحت  ٩٣و تلميذ ١١١مدارس ، 

الباحـث نفسـه    إعـداد البدنية وإهماله من واستخدم مقياس إساءة المعاملة الطفل 
وأظهـرت   .واستبيان تقدير الشخصية لألطفال من تأليف رونرو تعريب سـالمة 

النتائج وجود فروق بين األطفال من اسر عادية واألطفال من اسر غيـر عاديـة   
والمحرومين من احد الوالدين للوفاة ويعيش الطرف األخر وحيداً في إساءة معاملة 

ما لم تظهر تلك الفروق بالنسبة إلساءة معاملة األم وعلل ذلك الباحث بان األب، بين
األب (الوالد بالوحدة وفقدان الرفيق تمثل مواقف مشقة وممارسة دوريـن   إحساس
في أن واحد باإلضافة إلي دوره الوظيفي مما يجعله يعـش فـي صـراع    ) واألم 
فـي   واإلناثبين الذكور وكذلك أظهرت النتائج انه توجد فروق جوهرية  األدوار
علـي  أوكانت في الـذكور متوسـطاً    ،درجاتهم في مقياس إساءة المعاملةمتوسط 

عني أن األطفال الذكور من عينة الدراسة أكثر تعرضاً لإلساءة من والديهم ومن مب
اإلناث فالعنف البدني وإهمال األطفال يسبب مشكالت سـلوكية لهـم ، ويجعلهـم    

غير مرغوب فيهم وكل ذلك يـؤدي   وبأنهماألمن والعجز  يشعرون بالتهديد وفقدان
إلي شعورهم بعد الكفاية الشخصية فينظرون للعالم وللحياة علي أنهـا غيـر ذات   

النتائج أيضاً إلي عدم وجود عالقة ارتباطية بين إسـاءة المعاملـة    وأشارت .قيمة
معاملـة العنيفـة   وعدم الثبات االنفعالي ، وقد يرجع ذلك إلي أن األطفال اعتادوا ال

متبلدين ومن نتائج الدراسة يتضح أيضاً ما لألسرة الطبيعيـة   وأصبحواواإلهمال 
وما للحرمان األسري من دور في حدوث إساءة المعاملة الوالدين واإلهمال وتدعم 
النتائج وجهة النظر االجتماعية في تفسير إساءة المعاملة األطفال والتي تـري أن  

تماعية والنسق البنائي لألسرة قد تكون من المحددات المهمـة  البيئة األسرية واالج
 ).٢٠٠١إسماعيل،.(إلساءة المعاملة البدنية واإلهمال

وموضوعها عن العنف في األسرة وهدفت إلي  ):م٢٠٠١السمري (دراسة 
الكشف عن مدى تعرض كل من جيل األبوين وجيل األبناء العنف بنوعية المعنوي 



 
 

 المسحاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من مدخل  وفي سبيل ذلك. والمادي
الدراسة الميدانية علي عينة عمرية من األسـر داخـل مدينـة     إجراءبالعينة وتم 

ـ  :وكانت أهم نتائج الدراسة .أسرة ٢٠٠القاهرة بلغ قوامها د تقـارب  بـين   ووج
%) ٧,٧٩(معدالت تعرض جيل األبوين وجيل األبناء للعنف حيث بلغت نسبة ذلك

كان جيل األم أكثر تعرضاً للعنف مـن  و .بين األبناء%) ٥,٧٩(بوين مقابل بين األ
مقابـل  %) ٨٣(جيل األب فقد جاءت نسبة التعرض للعنف بين جيـل األمهـات   

كان جيل االبن أكثر تعرضاً للعنف من جيل األب منه و .اآلباءبين جيل %) ٣,٧٦(
بة من العنف مـن قبـل األب واألم   من جيل األم حيث بلغت االبنة لمعدالت متقار

وكان األمر بالمثل فيما تعرضت %) ٤,٨١(علي التوالي مقابل %)  ٦,٨١(بنسبة  
بلغت نسـبة تعـرض جيـل    و .له األبناء من عنف مادي ومعنوي من قبل األبوين

% ) ١,٤٧(وبلغت نسبة العنـف المعنـوي   %) ٧,٧٩(األبوين للعنف بصفة عامة
%) ٤,٤٧(بلغت نسبة تعرض جيل االبن للعنف و .ديللعنف الما%) ٦,٣٢(مقابل 

بلغـت  و .للعنف المادي%) ٥,٢٦(مقابل %) ٥,٥١(وبلغت نسبة العنف المعنوي 
%) ٥,٥١(وبلغت نسبة العنف المعنوي %) ٥,٨١(نسبة تعرض جيل االبنة للعنف 

%) ٥,٨١(بلغت نسبة تعرض جيل االبنة للعنف و .للعنف المادي%) ٥,٢٦(مقابل 
كانـت  و .للعنف المادي%) ١,٣٢(مقابل %) ٥,٤٩(ي نوبة العنف المعوبلغت نس

%) ٥,٤٩( االبنـة ثم جيل %) ٥,٥١(تعرضاً للعنف جيل االبن نسبة  األجيالأكثر 
تعرضاَ للعنف المادي جيـل   األجيالوكانت أكثر %) ٤٧، ١(ثم جيل األبوين بنسبة

يـل االبـن بنسـبة    ثم ج%) ١,٣٢(ثم جيل االبنة بنسبة  %)٦,٣٢(األبوين بنسبة 
تؤكد النتائج إلي حد ما مقولة دورة العنف وان األبوين الذين تعرضوا و %).٥,٢٦(

للعنف خالل عملية التنشئة االجتماعية يمارسون العنف بدورهم تجاه أبنائهم فيمـا  
من جيل األم تعرضوا للعنف %) ٨٣(من جيل األب %) ٣,٧٦(بعد حيث تبين أن 
من جيل األم مارسوا العنـف  %) ٨,٧٥(يل األب من ج%) ٧٩(بصفة عامة وان 
من جيل األم مارسوا العنـف  %) ٤,٨١(من جيل األب %) ٦,٨١(تجاه االبن وان 

  .تجاه االبنة 



 
 

جتمع وموضوعها ظاهرة إيذاء األطفال في الم ):م٢٠٠١ العنقري(دراسة 
، أجريت بالمجتمع السعودي ، وتهدف إلي التعـرف  السعودي وهي دراسة ميدانية

إلـي  والعوامل المؤديـة   وأشكالهعلي ظاهرة إيذاء األطفال في المجتمع السعودي 
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلـي   ذلك وفي سبيل .توجيه االيذاء لألطفال

من مدخل المسح االجتماعي بالعينة ، حيث اقتصرت الدراسة علي عينـة قوامهـا   
، أو المستشفيات لخيرية، والجمعيات ا اإليوائيةبالدور  إيداعهمطفالً ممن سبق  ٧٤

من األطفال دون سن %)٦,٢١(أن ما نسبته  :وكانت أهم نتائج الدراسة .الحكومية
 لإليـذاء من قبل والديهم كما جاءت نسبة الذين تعرضوا  لإليذاءالسادسة تعرضوا 

 األحيـاء جاءت و .للذكور %)٦,٢١(مقابل  لإلناث%) ٤,٧٨(والذكور ثاناإلمن 
التي يسكنها األطفال مع إبائهم في المرتبة األولي من حيث تعرض األطفال  الشعبية

جـاء االيـذاء   و. المتوسطة لألحياء%) ١,٣١(مقابل %) ٤,٥٥(ة بنسب لإليذاءفيها 
وفي المرتبة الثانية االيذاء %) ٨,٣٣(اللفظي والبدني معاً في المرتبة األولي بنسبة 

ثم االيذاء الجنسـي بنسـبة   %)  ٩,١٨(نسبة اللفظي ب فاإليذاء%) ٢٧(البدني بنسبة
 أمورهم أولياءثم االيذاء اللفظي والبدني والجنسي معاً لألطفال من قبل %) ٩,١٤(

في المرتبة األولي مـن   اآلباءجاء و .%)١,٥٤(خرين المحيطين بهم بنسبة أو اآل
 ثـم األمهـات بنسـبة   %) ٥,٣٦(حيث االيذاء الموجه من قبلهم نحو أبنائهم بنسبة 

 ).٢٠٠٦، شهري ال.( %)١,٤(ثم الحاضنات والخدمات وغيرهن بنسبة%) ٤,٣٢(
مدرسي  مدرس من ٨٣٥علي الدراسة أجريت  ):م٢٠٠٣الصويع (دراسة 

الروضة والمدارس االبتدائية ومعاهد التربية الخاصة بمدينة الرياض عن رؤيـتهم  
إهمال تغذية الطفل  أنواع العنف انتشارا وكان اإلهمال يمثل قمة الهرم سواء ألكثر

أو نظافته أو مالبسة أو دارسته من قبل األبوين ثم اإلساءة النفسية للطفل من قبـل  
اإلساءة البدنية للطفل ووجدت الدراسـة أن ذلـك    وأخيراذويه ثم اإلساءة الجنسية 

أكثر انتشارا بين األسر ذات المستوي االجتماعي واالقتصادي المنخفض مثل باقي 
كانت اختلفت في أنها وجدت اإلساءة اعلي بين األطفال األكبر سنا الدراسات وان 



 
 

وقد يرجع ذلك الن أطفال الروضة يمثلون المستوي االجتماعي المرتفع الذي غالبا 
 )٢٠٠٦:عبد الرحمن(ما يستخدمون طرق العقاب السوي في التعامل مع األطفال

ي المجتمع وموضوعها ظاهر إيذاء األطفال ف ):م٢٠٠٣الزهراني (دراسة 
السعودي وكانت الدراسة ميدانية علي عينة من األطفال الذكور في مناطق المملكة 

منطقة الرياض ومكة والدمام ، وهدفت الدراسة إلي التعرف علي : الثالث الكبرى
االيذاء الموجه إلي األطفال، والتعرف علي ابرز  وأشكالحجم مشكلة إيذاء األطفال 
لدى األطفال الـذين   الظاهرةماعية المرتبطة بوجود هذه المتغيرات النفسية واالجت

وفي سبيل ذلـك اعتمـد   . يذاءدى أسرهم التي يحدث فيها اإلول لإليذاءيتعرضون 
) ٣٠٠٠(الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي وقام بسحب عينة عنقودية بلغـت  

 –ئي االبتـدا ( طالب من األطفال المراهقين الذكور من مستويات التعلـيم العـام  
من المناطق الثالث الكبرى في المملكة العربية السعودية وهي ) الثانوية -المتوسط 

مثل االيـذاء النفسـي    :وكانت أهم نتائج الدراسة .)الشرقية –الغربية  –لوسطي (
يليه االيذاء البـدني  %) ٦,٣٣(أكثر أنواع االيذاء الموجه إلي األطفال تفشياً بنسبة 

أظهرت النتائج وجود تفاوت و %) .٩,٢٣(إلهمال  بنسبة خيراً اأو%) ٣,٢٥(بنسبة
باختالف الفئات العمرية ففيما يخص االيـذاء النفسـي    لإليذاءفي تعرض األطفال 
من طالب المرحلة االبتدائية تليها المرحلة الثانوية %) ٤,٣٦( جاءت النسبة األكبر 

االيذاء البـدني   أما فيما يخص%) ٧,٣٠(ثم المرحلة المتوسطة بنسبة%) ٣٦(بنسبة
%) ٣,٢٥(ثم المرحلـة المتوسـطة  %) ٤,٢٨(فاعلي نسبة كانت للمرحلة الثانوية 

وفيما يخص اإلهمال فقد تبين أن نسبة األطفال الذين %) ٤,٢٣(  خيراً االبتدائيةأو
 بدايـة (  المتـأخرة يتعرضون لإلهمال بصورة دائمة كانت في مرحلة المراهقـة  

طفال في مرحلة المراهقة المبكـرة  ثم األ%) ٨,٢٩(حيث بلغت ) المرحلة الثانوية
ــطة ( ــة المتوسـ ــة  أو%) ٤,٢٤) (المرحلـ ــة االبتدائيـ ــراً المرحلـ خيـ

 .)٢٠٠٣الزهراني، %).(٨,١٨(بنسبة
 
 



 
 

 :ية وعالقتها بالطمأنينة النفسيةتناولت إساءة المعاملة البدنالتي  دراساتال -٢
 -م١٩٨٧(وح ما بيني زمن يتراتم اختيار هذه المجموعة من الدراسات بمد

 .ة البدنية وعالقتها بالطمأنينة النفسيةلموالتي  تناولت فيها إساءة المعا) م٢٠٠٣
إدراك البيئة األسرية وأساليب "بعنوان ): ١٩٨٧اسرناو وآخرون (دراسة 

إدراك البيئـة  قامـت بدراسـة   . "ى عينة من األطفالمواجهة الضغوط واليأس لد
 ٢٥٠ط واليأس لدى عينة من األطفال بلغ عددهم األسرية وأساليب مواجهة الضغو

سـنة، وطبـق علـيهم     ١١سنة بمتوسط عمـر  ) ١٣-٨(تراوحت أعمارهم بين 
، )١٩٨٧(مقياس اليأس لألطفال ، ) ١٩٨١( الباحثون مقياس البيئة األسرية لموس 

الدراسة إلى أن  ائجوأشارت نت).  ١٩٧٨( اختبار استراتيجيات مواجهة الضغوط 
ي يسودها الصراع وتفتقد إلى التماسك والمساندة أو تتشدد في ضوابطها األسر الت

سر تؤدي إلى شعور أبنائهم بعدم األمن النفسي، واليـأس وزيـادة األفكـار    أهي 
االنتحارية والمحـاوالت االنتحاريـة والسـلوك االنتحـاري، وكـذلك اسـتخدام       

نحو الذات والعـالم  استراتيجيات االنسحاب من مواجهة الضغوط، واالتجاه السلبي 
 Asarnow et والمستقبل، مما يحقق الثالثية المعرفية السلبية فـي نظريـة بيـك   

al,٣٦٦-١٩٨٧:٣٦١)(. 
إلى التعرف على األمن النفسـي   هدفت الدراسة ):م١٩٨٩ كفافي(دراسة 

وعالقته بكل من أساليب التنشئة الوالدية وتقدير الذات، وذلك على عينة من طالبات 
 ٢٨و  ١٦طالبة، ومتوسط أعمارهن  ١٥٣ثانوية بقطر حيث بلغ عددهن المرحلة ال

، ومقيـاس األمـن   )إعداد الباحـث ( تنشئة االجتماعية سنة، وطق عليهن مقياس لل
 .)إعـداد الباحـث  (قياس تقدير الذات ، وم)الرحمن عيسوي  إعداد عبد( النفسي 

التفرقة (نشئة الوالدية ب بين أساليب التإلى وجود ارتباط سال نتائج الدراسةوأشارت 
وبين الشـعور بـاألمن   ) عاملة سواء من الوالد أو الوالدةوالتحكم والتذبذب في الم

وجود ارتباط موجب دال بين الشعور باألمن النفسي وبين تقدير الـذات  والنفسي، 
 ).  ١٢٨ -١٠١: م١٩٨٩كفافي، ( الطالباتلدى 



 
 

مـن   أعمارهنات علي ثالث بن أجريت الدراسة ):م١٩٩٣ حزين(دراسة 
 أبـائهن سنوات يعانين من اضطرابات سلوكية ونفسية كنتيجة إلسـاءة  ) ٨-٥,٤(

نفسـية   بـأعراض أن البنات تكيفن مع اإلساءة إلى الدراسة  أشارت نتائجو .إليهن
واضطرابات سلوكية مختلفة وأظهرت البنات عدوانية وعدم قدرة علي التحكم في 

 .ثقةاالنفعاالت الخاصة والغضب وعدم ال
العالقـة بـين إدراك األطفـال    " بعنوان ):م١٩٩٥،نيأيدن وآخر(دراسة 
 ."م وعن اآلخـرين ـها عن ذواتهري والنماذج التصورية التي يكونوللتوافق األس

إلى دراسة العالقة بين إدراك األطفال للتوافق األسـري والنمـاذج   هدفت الدراسة 
وقد تبنى فيها نظرية بولبي في . التصورية التي يكونونها عن ذواتهم وعن اآلخرين

التعلق مستخدماً عينة من األزواج والزوجات، باإلضافة إلى أطفالهم، وبلـغ عـدد   
سنة، وطبـق علـيهم    ٤٠-٢٤أباً وزوجاتهم، وتراوحت أعمارهم بين  ٥٢اآلباء 

استبيان للتوافق الزواجي، واستمارة مقابلة التعلق للراشدين وتم اسـتخدام مقيـاس   
وأشارت النتائج إلى أن المساندة . ن النفسي وآخر للتعلق لدى األطفالللشعور باألم

االنفعالية المتبادلة بين الزوج والزوجة وكذلك التوافق األسري يجعـالن الوالـدين   
أكثر استجابة لألبناء واهتماماً بهم وبحاجاتهم، مما يجعل األبناء يكونـون صـيغة   

ألمن النفسي، بينمـا سـوء التوافـق    إيجابية عن ذواتهم تتضمن شعورهم بالثقة وا
األسري يجعل األبناء يكونون صيغة سلبية تجاه ذوا تهم ويشعرون بعـد الكفايـة   

 ). ١٥١٨-١٩٩٥:١٥٠٤,.Eiden et al. (وعدم األمن النفسي
اكتئاب الوالدين وعالقته بشـعور  "بعنوان  :)م١٩٩٥يارو وآخرون(دراسة 

ن اكتئاب الوالدين وعالقته بشعور األبناء وكانت الدراسة ع ."األبناء باألمن النفسي
واألمهات المكتئبـات  ) ٤١=ن(باألمن النفسي، وذلك على عينة من اآلباء المكتئبين 

-٢٥وتراوحت أعمار األطفال بـين  ) ٣٠=ن(ومن اآلباء غير المكتئبين ) ٤٢=ن(
شهراً، وتم قياس كفاءة عالقة التعلق والشعور بـاألمن النفسـي مـن خـالل      ٤٧
وأشارت النتائج إلى أن اكتئاب الوالدين أو أحدهما يقلل مـن   .حظة والمقابلةالمال

قدرتهما على التفاعل مع األبناء ومن االستجابة إلـى إلشـارات األبنـاء وتلبيـة     



 
 

 Yarrow et) رون بعدم األمن والتململ والتجنـب حاجاتهم، مما يجعل األبناء يشع

al., ٣٩٣-١٩٩٥:٣٨٤). 
وكانت عن الشعور بالعجز واليأس لدى  ):م١٩٩٥نولين وآخرين (دراسة 

 ٧ – ٥الذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـين     )  ٤٠=ن( أطفال األمهات المكتئبات 
سنوات، وطبق على األمهات مقياس رادلوف لإلكتئاب، بينما تـم اختبـار قـدرة    
األطفال في حل مشكالت تتناسب مع أعمارهم، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األم 

ع ـة تعاني من قلة المهارات االجتماعية، كما أنها سلبية ال تتفاعل وال تشجالمكتئب
راض االكتئاب، ـاز أو المثابرة لألبناء، كذلك فهي منشغلة بما تعانيه من أعـاإلنج

ـ ـوال تتحمل وال تستجيب لحاجاته، كما أنه ـ ـا تتسم بالعدائية والع د ـدوان والنق
ود عالقة بين مـا تعانيـه األم المكتئبـة    أشارت نتائج الدراسة إلى وجو .لـللطف

شراً الكتئاب وعجز وطفلها من االكتئاب والعجز واليأس، مما يجعل اكتئاب األم مؤ
 .) ٣٨٧-١٩٩٥:٣٧٧,.Nolen et al. (ويأس الطفل

الدراسة  هدفت: (١٩٩٨,Davis & Cummings)دراسة ديفيز وكيمنجز 
التوافق بين الوالـدين وذلـك    دراكهموإمعرفة العالقة بين األمن االنفعالي لألطفال 

) ٧.٥متوسط العمـر  (سنوات  ٩-٦من  أعمارهمعلي عينة من األطفال تراوحت 
وال يوجد منهم من تعرضت أسرته للطـالق أو  ) سنة١.١سنة وانحراف معياري 
مقياس األمن النفسي ، مقياس رينالدوز لقلق : اآلتية األدواتاالنفصال وطبق عليهم 

شكالت السلوكية ملوالدي قائمة الاالقصص للصراع  أكملاختبار  األطفال الصريح
إلي أن كفاءة عالقة الطفل مع الوالدين تؤدي إلـي  الدراسة نتائج وأشارت  .لطفلل

باألمن والثقـة والتوافـق    تكوينه نماذج تصورية داخلية عن ذاته تتضمن شعوره
ـ  اءة وفاعليـة بـين   االجتماعي مما يجعله يواجه المشكالت والضغوط مستقبال بكف

للتنبؤ بارتفـاع مسـتوى القلـق     خطورةدراك الطفل للشقاق األسري يمثل عامل إ
 ).١٩٩٨,Davis & Cummingsوتوقع زيادة المشكالت السلوكية للطفل 

فكانت عن  :(١٩٩٩,Patrick & Cummings)دراسة باتريك وكيمنجز 
ق الطفل وذلك علـي  األمن كمتغير وسيط بين أدراك الخالفات األسرية وبين تواف



 
 

سنوات وطبق علـيهم   ٩-٦ما بين  أعمارهمتراوحت ) ٦٥= ن(عينة من األطفال
مقياس كيرنز للشعور باألمن النفسي باإلضافة إلي مقياس للخالفات األسرية وقائمة 

 وأشـارت  .القلق واالكتئاب لدي األطفال ألعراضللمشكالت السلوكية ومقياسان 
ل للخالفات األسرية يزيد من شعورهم بعـدم األمـن   النتائج إلي أن أدراك األطفا

االنفعالي ويقلل من قدرتهم علي التنظيم االنفعالي ويجعل النماذج التصورية لألسرة 
 ).٢٠٠٣مخيمر،.(لدية سلبية كما يزيد من أعراض القلق واالكتئاب

إلى التعرف علـى   هدفت الدراسة ):م١٩٩٩ عبد المقصود أماني(دراسة 
النفسي وعالقته ببعض أساليب المعاملـة الوالديـة لـدى تالميـذ      الشعور باألمن

تلميـذة مـن    ١٥٠تلميذ و ١٥٠) ٣٠٠(وقد تكونت العينة من ، المدرسة االبتدائية
 )إعداد الباحثـة (لمعاملة الوالدية وقد طبق عليهم مقياس أساليب ا، مدارس القاهرة

وأشارت النتائج إلـى  ، )عن ماسلو إعداد الباحثة (ومقياس األمن النفسي لألطفال 
التفرقة والـتحكم  (وجود ارتباط موجب دال بين أساليب المعاملة الوالدية الالسوية 

سواء من األب أو من األم وبين الشعور بعـدم األمـن   ) والتذبذب والحماية الزائدة
وال توجـد فـروق بـين الجنسـين فـي الشـعور بـاألمن        ، النفسي لألطفـال 

 .)١٩٩٩عبدالمقصود،(النفسي
ثر سلوك أدراسة إلى هدفت الدراسة  ):م٢٠٠١ ةجمال مختار حمز( دراسة
تلميـذ   ١٠٠الدراسة علـي   وأجريت .علي األمن النفسي للطفل ييذائالوالدين اإل

 أسـاليب بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة الجيزة وبينـت الدراسـة أن   
الطفـل بـاألمن    إحسـاس ثـر سـلبي علـي    أالتنشئة الو الدية الخاطئـة لهـا   

 .)٢٠٠١حمزة،(النفسي
طفال تعـددت لـديهم    ٢٦أجريت علي  :(٢٠٠١,Telbott) دراسة تلبوت

 .اإلساءة ما بين العقاب البدني واإلهمال واالعتداء الجنسـي واإلسـاءة المعنويـة   
وأظهرت الدراسة أن اإلساءة واإلهمال وتعدد سوء المعاملة يؤثر سلبا علي أدراك 

خفض لديه تقدير الذات وينجم عن اإلساءة اضطرابات العالقات الذات عند الطفل ي



 
 

الشخصية وتشويه المؤثرات البيئية والعمليات المعرفية وعدم القدرة علي الـتحكم  
 ).٢٠٠٤عبد المجيد، .(االنفعالي وتأخر في عمليات النمو الشامل 

دراك األطفال لألمـن الـنفس مـن    إكانت عن  ):م٢٠٠٣مخيمر(دراسة 
وكان هدف هذه الدراسة هو فحص العالقة بـين   ،وعالقته بالقلق واليأسالوالدين 

وقـد تكونـت    ،أدراك الطفل لألمن النفسي من الوالدين وبين كل من القلق واليأس
طفلة وطبق عليهم مقيـاس األمـن النفسـي     ١٠٤طفل و ١٠٢عينة الدراسة من 

لـق الصـريح   ومقياس الق ،الباحث إعداد (١٩٩٦ Kerns,et,al)كيرنز وآخرون (
 ١٩٩٥قيـوال البـبالوي    إعـداد ) ١٩٦٥.Castaneda, et .alلألطفال لكاستانيدا 

 نعبدا لرحممحمد  إعداد) ١٩٨٦. Kazdin,et.alلألطفال لكازدين  اليأسومقياس 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلي وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين     .١٩٩١

جانب اإلناث حيث يزداد شعور القلق في القلق إلي  واإلناثمتوسط درجات الذكور 
لدى اإلناث بدرجة اكبر منه لدى الذكور بينما لم توجد فروق دالة إحصائية بـين  

في أدراك األمن النفسي من األب ومن األم وكذلك  واإلناثمتوسط درجات الذكور 
حصائياً بين درجات أفراد إإلي وجود ارتباط سالب دال نتائج الكما أشارت . اليأس
دراك األمن النفسي من األب ومن األم وبـين كـل   إفي  واإلناثينة من الذكور الع

 .)٢٠٠٣مخيمر،(القلق واليأس
 

 :ملة البدنية وعالقتها باالكتئابتناولت إساءة المعاالتي دراسات ال -
 تم اختيار هذه المجموعة من الدراسات بمـدي زمـن يتـراوح مـا بـين     

 .ة البدنية وعالقتها باالكتئابلماءة المعاوالتي  تناولت فيها إس) م٢٠٠٢ -م١٩٩٤(
علي عينة قوامهـا   وأجريت :(١٩٩٤,Spigelman,et)دراسة سبيجلمان 

وقسمت العينة الكلية إلي مجموعتين ) ١٢-١٠(طفال تراوحت اعمارهم مابين ١٠٨
جزئـي نتيجـة طـالق     أسريطفال يعانون من حرمان  ٥٤األولي تكونت من : 

 وأسفرت .سر عاديةأطفال من  ٥٤وعة الضابطة تكونت من الوالدين والثانية المجم
النتائج عن ارتفاع مستوي العدوان واالكتئاب لدي األطفال الذين تعرضوا لخبـرة  



 
 

طالق الوالدين كما عبروا عن تعرضهم إلساءة المعاملـة نتيجـة الضـطرارهم    
 .) ٢٠٠٥عباس،  .(التعامل مع والد بديل

رفة أي للوالدين أكثر إسـاءة  إلي معالدراسة هدفت  :م١٩٩٤حمدأدراسة 
والعالقة بين إساءة معاملة الطفل وتقديره لذاته ومسـتوي االكتئـاب لديـه     لطفل

معـاملتهم   أسيءطفالً ممن  ٣٠(طفال  ٦٠علي عينة من األطفال قوامها  وأجريت
طفالً من األطفال العاديين كمجموعة ضابطة وعينة أخـري مـن الوالـدين     ٣٠و

أكثـر إسـاءة    اآلبـاء النتائج عن أن  وأسفرت .)أبا ١٠٥ما ، وأ ١٠٥تتكون من 
من األمهات وان إساءة معاملة األطفال عادة ما تظهر في ظل المسـتوي   ألطفالهم

يـنخفض تقـديرهم    إلـيهم االجتماعي واالقتصادي المنخفض وان األطفال المساء 
 ).٢٠٠١،بينيشرالمذكور في .(تهم ويرتفع مستوي االكتئاب لديهملذا

مريضة  ٧٥قامت الدراسة في متابعة لعدد  :م٢٠٠٠دراسة سليمان وعفت 
ممن تم حجـزهن بالمستشـفي خـالل    ) ٤٩-١٨(باالكتئاب في الفئة العمرية من 

وذلك لمدة عامين حيث وجد أن الالتي عـانين مـن إسـاءة المعاملـة      ١٩٩٧عام
الجزئي وإساءة  الجنسية أثناء الطفولة أكثر تعرضا العتالل المزاج ويستجبن للشفاء

استخدام العقاقير وزيادة محاوالت االنتحار واستهالك الخـدمات الطبيـة وعـدم    
 عبـد مـذكور فـي   .(التوافق االجتماعي بدرجة اعلي من الالتي لم يتعرضن لذلك

 ).٢٠٠٦الرحمن ،
قام كل منهم بفحـص   :(٢٠٠٢.Bifulco,et,al)دراسة بيفولكو وآخرون 

في الطفولة واالكتئاب الرئيسي والسـلوك االنتحـاري   العالقة بين اإلساءة النفسية 
الذي يظهر في الرشد حيث تم تطبيق بعض المقـاييس الخاصـة باالضـطرابات    

سيدة تعرضن في طفولتهن لإلساءة النفسية من الوالدين حيـث   ٢٠٤السابقة عل ي
كتئـاب  أشارت النتائج إلي وجود ارتباط دال بين التعرض لإلساءة وكـل مـن اال  

 .ي والسلوك االنتحاريالرئيس
إلـي فحـص   الدراسة هدفت  :(٢٠٠٢,Hochstetler)دراسة هوشتتلر 

النتائج بعيدة المدى للتعرض للصدمات واإلساءة خالل فترة الطفولة سواء أكانـت  



 
 

هذه الصدمات مباشرة كالصدمات العاطفية أو الجسدية أو وجود إهمال أم صدمات 
ة حيث توصلت هذه الدراسة إلي وجود مؤذية وصادم أحداثغير مباشرة كمشاهدة 

ارتباطات دالة بين مستويات األمراض النفسية واألعراض المرضية في اضطراب 
ما بعد الصدمة مع وجود توتر وعجز في تقييم الذات وظهور أعراض االكتئـاب  

 ).٢٠٠٥البشر،.(ةوالقلق وهي جميعا ترتبط بالتعرض للصدمات في الطفول
 

 :لدراسات السابقةعلي االباحثة تعقيب  -
ودرجـة  ، من الدراسات السابقة نستشف أهمية موضوع الدراسة الحاليـة  

جنبيـة والعربيـة   خطورته ، ومن خالل استعراضنا للعديد من هذه الدراسـات األ 
، نجد أنها الزالت بحاجة إلي المزيد من البحث والتمحيص والفهم والمحلية للظاهرة

، لكون هذه الدراسات لم تعطها حقها، ال صهامسبباتها ، وعواملها، وخصائ لجميع
ائمـة التبـدل والتغيـر    ولكن لكون الظاهرة كغيرها من الظواهر االجتماعيـة، د 

، لذلك نجد أن الكثير من الباحثين  الذين تم اسـتعراض دراسـاتهم قـد    والتطور
يد من احتمال تعرض الطفـل  تطرقوا إلي األسباب والخصائص والعوامل التي تز

ـ  دة لذلكـمثل عوامل مهيئة ومساعوالتي ت ،لإلساءة ل حياديـة  ـ، وليسـت عوام
 .ة ال نقاش فيها أو فصالـجبري
بالنظر إلي نتائج الدراسات السابقة نجد أنها اشتركت في عدد من القضايا التي  -١

 :، وهي كالتاليتفاق غالبية الباحثين والدراسيينكانت محل ا
ءة األطفـال أشـكال وأنـواع فـي جميـع      اتفق الباحثون علي أن لظاهرة إسا -

ة والجنسـية  هي اإلساءة البدنية والنفسـي : أشكال بأربعةالمجتمعات ، وحددوها 
، ٢٠٠١، السـمري، ٢٠٠٠، إل سـعود، ٢٠٠٤هراني ،الز(واإلهمال كدراسة 

 ).،وغيرهم١٩٩٤،قطان ،١٩٩٧، التير،٢٠٠١العنقري، 
السلوكية للطفـل الضـحية    كما اتفق اغلب الباحثين علي أن الخصائص النفسية -

بلومنثـال،  ( والمعتدي عليه تلعب دوراً مهماً في ظاهرة إساءة األطفال كدراسة



 
 

 ، السـمري، ٢٠٠٠سعود، آل، ٢٠٠٤، الزهراني، ١٩٨٧ساند رجي،  ،١٩٩٤
 ).، وغيرهم١٩٩٦إسماعيل وتوفيق، ،٢٠٠١

الذين  كأولئة ـأن أكثر المتعرضين لإلساءة  هم األطفال األصغر سناً ، وخاص -
ل آ، م٢٠٠١، التيـر،  ٢٠٠١العنقـري،  ( سنوات كدراسة٦تقل أعمارهم عن 

 .وغيرهم )م٢٠٠١،، السمري٢٠٠٠سعود،
ـ اإلأن الذكور أكثر تعرضاً لإلساءة من  - ، ٢٠٠٤الزهرانـي،  ( كدارسـة   اثن

 ).، وغيرهم٢٠٠٠، إل سعود،  ٢٠٠١، التير،  ٢٠٠١السمري، 
 :يث األهداف حيثفت من حكما أن هناك دراسات اختل -٢
كانت بعض الدراسات تهدف إلي معرفة العالقة بين أنماط التفاعالت اليومية بين  -

األمهات وبعض التغيرات النفسية المرتبطة بإساءة المعاملة لمعرفة الخصـائص  
والضغوط والمشكالت  -العدوان اللفظي والبدني -كتئاباال(والصفات الو الدية 

، ساند رجي ١٩٧٨، Robert L & Rand Dراند روبرت و(كدراسة ) األسرية
Sander J  ،كيمبرلي وجاينس  ١٩٩٦، إسماعيل وتوفيق، ١٩٨٧ ،Kimbarly 
& Janice ،١٩٩٨.( 

في حين البعض األخر ركز اهتمامه وهدفه للكشف عن المتغيـرات البشـرية     -
وعالقتهـا  المسببة في إساءة المعاملة كالمساندة الوالدية والنمو والفهم االنفعالي 

 ،  Melnick & Hurleyميلنـك وهرلـي  ( بالمستويات االجتماعية كدراسـة 
، قاسم ١٩٨٣،M arsha Wein & Barbaramمارشا وين  وباربارام  ،١٩٩٦

 ) ١٩٩٤,Kasim,etوزمالئه 
أما بعض الدارسات هدفت إلي كشف الفروق بين األطفال مـن اسـر عاديـة     -

 .)٢٠٠١سماعيل ،إ(  سر غير عادية كدراسةأواألطفال من 
البعض األخر إلي معرفة معدل حدوث وخصائص المتعرضـين لـه    فيما هدف -

  .)٢٠٠٠سعود،  آل(حول دون تقديم أي مساعدة كدراسةوالمعوقات التي ت
البعض إلي معرفة مدي انتشار الظاهرة وطبيعة التغيـر االجتمـاعي    كما هدف -

 ).١٩٩٧التير، قطان، (كدراسة 



 
 

أيضا بعض الدراسات من حيث استخدام المناحي التفسـيرية  في حين اختلفت  -٣
يتضح أن هذه الدراسات تبنت منحي أو أكثر في تفسير أسباب  ،اإلساءة ألسباب

 سي والمنحـي االجتمـاعي كدراسـة   إساءة معاملة األطفال ، كالمنحي الطب نف
، إسـماعيل ،  ١٩٩٦، إسماعيل وتوفيـق،   ١٩٩٤,Kasim,etم وزمالئه قاس(

( كما ركزت بعض الدراسات علي نظرية األسرة المسـيئة كدراسـة  . )٢٠٠١
اإلساءة عـادة مـا    حيث أكدت نتائج هذه الدراسات علي أن) ١٩٩٩القشيشي، 

ـ أتشيع وتظهر من  توي التعليمـي  سر منخفضة في المستوي االجتماعي والمس
ومـن  ، ، وكذلك من الضغوط واالنعصـابات األسـرية   والمستوي االقتصادي

ية والعدوانيـة والشخصـية   ية الوالدين المتمثلة فـي العصـاب  خصائص شخص
، كما تؤكد نتائج الدراسات السابقة في مجملها علـي اآلثـار السـلبية    المزاجية

الناجمة عن اإلساءة إلي الطفل من قبل الوالدين أو من يقوم برعايتهم ، ومن هذه 
عرضـتً  ، ممـا  يجعلـه   علي شخصية الطفل وتكوينه النفسي اآلثار مضارها

، وارتفـاع  مختلفة مثل انخفاض تقـدير الـذات   الضطرابات  نفسية  وسلوكية
مستوي االكتئاب  والقلق والعدوان والخوف واالنطواء والعصـابية والشـعور   

ــة  ــتتلر ١٩٩٩القشيشـــي ، ( بالوحـــدة والحرمـــان كدراسـ ، هوشـ
،Hochstetler,بيفولكو وآخرون ،٢٠٠٢ ،Bifulco,et,al.٢٠٠٢( 
منهجية الدراسات السابقة يتضح أن البعض تنـاول الموضـوع    أما من حيث -٤

إساءة معاملة البدنية واإلهمال من ناحية طبية ومدي وجودها في المملكة العربية 
 آل(وكذلك بنسبة الدراسـة   .)٢٠٠٤القطان، والزهراني،( دراسة السعودية  ك

أن هـذه  . ةه المشكلة من ناحية اجتماعيفهي تناولت الدراسة لهذ) ٢٠٠٠سعود، 
البحث عن إساءة معاملـة الطفـل    ألدبياتالدراسات السابقة وان كانت مثرية 
في نتائجهـا كدراسـة    أثرت، منهجية أخطاءبصفة عامة ، إال أنها ال تخلو من 

، حيث لم يتم تحديد المجتمعات التي جمعت منها البيانات وال نسبة ١٩٩٧التير، 
 ىتالي فان القدرة علي الحكم علي المدالبيانات المجموعة من كل مجتمع ، وبال

 .ات الدارسة ال يمكن التكهن بهاـتمثيل العينة لمجتمع أو مجتمع



 
 

عن باقي الدراسات في اشـارتها   )،٢٠٠١عنقري ، ال(في حين اختلفت دراسة  -٥
وهـذا   األنـواع إلي أن اإلناث أكثر عرضه من الذكور إلي اإلساءة بمختلـف  

 .د من البحث حول هذا الموضوع يدفعني إلي الدعوة إلي مزي
ـ أ-٦ والطمأنينـة   البدنيـة ة وضـحت الدراسات السابقة المتعلقة بـإساءة المعامل

ن هناك متغيرات داخل األسرة تقلل من شعور الطفـل  أ :يالنفسية الطفل ما يل
بالطمأنينة النفسية ومنها الصراع والخالفات بين الوالدين واالكتئـاب النفسـي   

هما والقلق النفسي للوالدين او احدهما ، وشعور الوالدين بعـدم  للوالدين أو احد
االكتئاب والقلق واليأس الطمأنينة النفسية وهذا المتغيرات تزيد من شعور الطفل ب

 & Patrick، باتريك وكيمنجـز ، ١٩٩٨,Davis & Cummings، (كدراسة 

Cummings,٢٠٠٣،عماد مخيمر، ٢٠٠١جمال مختار حمزة،  ،١٩٩٩ ( 
تناولت إسـاءة   -ية أو محلية في حدود علم الباحثةعليه ال توجد دراسة عربوبناء 

، كما أن الدراسات السـابقة كانـت تسـتخدم    معاملة الطفل والطمأنينة النفسية
 -ة النفسية ـ في حدود علـم الباحثـة   مصطلح لألمن النفسي  بدال من الطمأنين

جمـال  ( مثل دراسة جه الخصوص قليله ، وعلي خاصة العربية منها والمحلية 
، عالء ١٩٩٩عبد المقصود،  أماني ،٢٠٠٣، عماد مخيمر، ٢٠٠١مختار حمزة،
ـ   )١٩٨٩الدين كفافي،  تولكن يالحظ أن جميع الدراسات السابقة العربيـة تناول

موضوع الطمأنينة النفسية من خالل الخالفات بين الوالدين وضغوط األسـرية  
 .هذه الدراسة  إجراءللوالدين ، ولذا بات من الضروري 

 :توجزها الباحثة فيما يلي أمورومما سبق يتبين أن هناك عدة 
أن الدارسة الحالية تختلف عن باقي الدراسات السابقة من حيث تناول الموضوع  -

التي تهتم بمعرفة عالقة بين التلميذات علي اختبار اإلساءة واإلهمـال   واألهداف
إلضافة إلـي معرفـة الفـروق بـين     ألوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئاب  با

الالتي تعرضن لإلساءة والالتي لم يتعرضن لإلسـاءة والالتـي لـم     التلميذات
 .جات الطمأنينة النفسية واالكتئابيتعرضن لها في متوسط الدر



 
 

وكذلك الدارسة الحالية تختلف من حيث العينة بتطبيق الدراسة علـي تلميـذات    -
حيث األدوات المستخدمة بتطبيق اختبـار  المرحلة االبتدائية وتختلف كذلك من 

ومقيـاس  ) ١٩٩٦(إسـماعيل  / إعدادإساءة المعاملة الطفل البدنية وإهماله من 
إسـماعيل والنفيعـي   / إعـداد من  السعوديةاكتئاب األطفال المقنن علي البيئة 

 ) .١٩٩٣(الدليم وآخرون/ إعدادومقياس الطمأنينة النفسية من ) ٢٠٠٠(

مثل هذه الدارسة في المجتمع السعودي حيـث تبـين أن    وندرة ألهميةونظرا  -
موضوع إساءة معاملة البدنية واإلهمال ألوالدي والطمأنينة النفسية واالكتئـاب  

ن جميـع المؤسسـات   أو ةًلي مزيد من الدراسات والبحوث خاصالزال بحاجة إ
هذا  ،وعـود دراسات حول ذلك الموضـبعدم وج أفادتوالجمعيات والمراكز 

ع الباحثة وجعل الموضع جديرا بالدراسة والتبني في  المجتمع السـعودي  ما دف
وذلك لمعالجة مشكلة من أهم المشكالت النفسية االجتماعية التي لها تأثير علـي  

 .األبناء مستقبالً
 

 :فروض الدراسة: ثالثاً -
في ضوء اإلطار النظري للدراسة ما أسفرت عنه نتـائج البحـوث والدراسـات    

 :مكن للباحثة صياغة فروض الدراسة على النحو التاليأ، السابقة
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين إساءة المعاملـة واإلهمـال الوالـدي     -١

  .واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين إساءة المعاملـة واإلهمـال الوالـدي     -٢

 .ةلدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرم النفسية أنينةوالطم
توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة  -٣

 .والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها
بـين التلميـذات الالتـي    النفسـية   توجد فروق في متوسط درجات الطمأنينة  -٤

 .االالتي لم يتعرضن له تعرضن لإلساءة والتلميذات
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 إجراءات الدراسةو منهج :الفصل  لثالث

يختص هذا الفصل باإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية حيث ناقش منهج 
إضافة إلى وصف مجتمع وعينة الدراسة وتحديده ، ةه الباحثتالدراسة الذي استخدم

، الدراسـة  واتيستعرض كيفيـة بنـاء أد   كما ،مع التطرق إلى خصائص أفراده
 .للتحقق من صدقها وثباتها ةها الباحثتواإلجراءات التي استخدم

 

 :منهج الدراسة -
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي لتحقيــق أهداف هذه الدراسة 

الذي يعتبر األسلوب األمثل في دراسة مجاالت الظـواهر اإلنسـانية والطبيعيـة    
حيث أن هذا المنهج يهتم بتوفيـر أوصـاف دقيقـة للظـاهرة المـراد     . المختلفة

فقط وهـذا النـــوع مـن     ادراستهــا من حيث طبيعتها ودرجة وجودهــ
البحوث الوصفيــة يتم بواسطـة استجواب جميع أفـراد مجتمــع البحـث أو    

 ١٩٩٦،عبيـدات  ،٨٩: ٢٠٠٣،العسـاف (كمـا أكد ذلك  ،عينــة كبيرة منهـم
:٢٤٧.( 

،  يقتصر المنهج الوصفي على وصف الظاهرة وجمع المعلومات والبياناتوال
بل البد من تصنيف المعلومات والبيانات وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا بحيث 

والهـدف مـن   ، يؤدي ذلك إلى فهم عالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر
وصل إلى استنتاجات وتعميمات تنظيم المعلومات والبيانات مساعدة الباحثة على الت

 ). ٢٢٤-٢٢٣ :م١٩٩٦، عبيدات وآخرون(تساعد وتساهم في فهم الواقع وتطويره 
 
 :مجتمع وعينة الدراسة -



 
 

تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السادس من المرحلة االبتدائية الالتي 
 الالتـي ، تلميـذة  )١٠٦٥(سنة والبالغ عـددهن  ) ١٢-١١(تتراوح أعمارهن بين 

 .مدرسة ابتدائية حكومية بمدينة مكة المكرمة فقط) ١٣٤(يدرسن في عدد 
تقريبا من مجتمـع  ) ٪٧٣(طالبة تمثل نسبة ) ٧٨٠(وتكونت عينة الدراسة من 

وقد تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة عن طريق القرعـة حيـث   ، الدراسة
طالبات من كل مدرسة مـن  تمتاز هذه الطريقة بالمساواة بين احتماالت االختيار لل

ار للمدارس ـة االختيـوذلك حتى نتجنب التحيز في عملي، مدارس مجتمع الدراسة
أو الطالبات وتكون العينـة شـاملة لجميـع المسـتويات الثقافيـة واالجتماعيـة       

 .واالقتصادية
وقد تمكنت الباحثة من حصر أعداد المدارس من خالل االطالع على الكراس 

الذي تصدره شعبة اإلحصاء بالرئاسة العامة لتعليم البنات بمكة اإلحصائي السنوي 
وتم تحديد مواقع المدارس من خالل االطالع على دليل خريطة مدينـة  ، المكرمة

وكذلك االستناد على تقسيم أمانـة العاصـمة   ) م١٩٨٨( يمكة لمؤلف زكي فارس
 .مدينة مكة المكرمة حسب االتجاهاتالمقدسة ألحياء 

اسـتبانة  ) ٤٧٢(الباحثة لالستبانات المسترجعة تبين لها أن هناك وبعد مراجعة 
مكتملة البيانات ومن ثم فهي صالحة إلجراء التحليل اإلحصائي عليهـا باسـتخدام   

طالبة لـم  ) ١١٠(وقد وجدت الباحثة أن هناك  . SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية 
يـاس إسـاءة   على مق) ٩٤-٦٣(وهن الالتي حصلن على درجة  يتعرضن لإلساءة

طالبة قد تعرضن ) ٣٦٢(ن وأ، )م١٩٩٦، إسماعيل(معاملة الطفل البدنية وإهماله 
  .على نفس المقياس) ١٨٩-٩٥(وهن الالتي حصلن على درجة لإلساءة 

 
 :مقاييس الدراسة -
 :وصف مقاييس الدراسة )أ

لتحقيق أهداف الدراسـة  ) مقاييس(وات داستخدمت الباحثة في دراستها ثالث أ
 :على النحو التالي وذلك



 
 

 :مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله -١
وقام الباحث ، على البيئة المصرية) م١٩٩٦إسماعيل (هذا المقياس الذي أعده 

يستخدم لقياس مقدار األذى والضرر البـدني  ، نفسه بتعديله ليناسب البيئة السعودية
لى رعايته نتيجـة اسـتخدامهم   والنفسي الواقع على الطفل من والديه والقائمين ع

: على سبيل المثال(ألساليب تتسم بالعنف والقسوة والتي ينجم عنها جراح أو إصابة 
الصفع على ، تقييد الطفل بالسرير لمدة طويلة، حرق االبن بشمعة أو بملعقة ساخنة

الحط من قدر الطفـل بصـفة   ، وضع الشطة والفلفل في فم الطفل، العض، الوجه
، ان أداؤه على مستوى جيد سواء كان فـي المدرسـة أو المنـزل   مستمرة وإن ك

عدم االهتمـام  ، التهكم عليه أمام اآلخرين، االستخفاف بما ينجزه ويحققه من أعمال
 ). الخ... بأموره الصحية والمدرسية 

) ٦٣(وقد استخدمت الباحثة المقياس في صورته المعدلة والتي تكون فيها من 
وذلك بعد أن تم إعداده ليتناسب مع البيئـة السـعودية   ، ةعبارة في صورته النهائي

وقد قامـت  ) ٣٦، ٣١، ٢٢، ٢٠(حيث أضيفت إليه أربعة عبارات أخذت األرقام 
فقط على طالبات الصف السـادس مـن المرحلـة    ) أ(الباحثة بتطبيق نموذج األم 

بة بمقياس وقد تم تحديد االستجا. االبتدائية بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة
) ١، ٢، ٣(أخذت األرقـام  ) ال، محايد، نعم(ثالثي األبعاد استخدمت فيه العبارات 

) عبـارة ) ٤٢(اتجاه سلبي يتضمن : وصيغت العبارات في اتجاهين، على التوالي
وبذلك تراوح المجموع الكلي للمقيـاس بـين   ، عبارة) ٢١(واتجاه إيجابي يتضمن 

مرتفعة إلى زيادة درجة تعرض المفحوص درجة حيث تشير الدرجة ال) ١٨٩-٦٣(
 .لخبرات إساءة المعاملة واإلهمال

 

 :مقياس الطمأنينة النفسية -٢
وآخـرون  الـدليم  (وأعاد صـياغته   Maslowهذا المقياس الذي أعده مازلو 

، يستخدم لقياس درجة السالمة النفسـية للفـرد  ، ليناسب البيئة السعودية) م١٩٩٣
نة لتشخيص األمن النفسي لدى المرضى والمترددين ويستخدم كأداة موضوعية مقن



 
 

وكذلك يستخدم في البحـوث النفسـية والطبيـة النفسـية     ، على العيادات النفسية
 .والنفسجسمية

بعد أن أجرت بعد التعديالت التي تتناسب مع  -وقد استخدمت الباحثة المقياس
ية بعد أن تـم  عبارة في صورته النهائ) ٧٥(ي تكون فيها من لذا -عمر التلميذات

التشخيص اإلكلينيكـي للحـاالت   : تقنينه لكي يخدم األغراض التالية أو بعض منها
الدراسات والبحوث التي تتعلق باألمن النفسي سواء في ، البحوث العلمية، المرضية

االختيار المهني للمهن التي تتطلب حدا أدنـى مـن   ، صورته المرضية أو السوية
 .هااالضطراب النفسي أثناء أدائ

، دائمـا (وقد تم تحديد االستجابة بمقياس رباعي األبعاد استخدمت فيه العبارات 
 :وتم التصحيح فيها على النحو التالي، )أبدا، نادرا، أحيانا

، ٢١، ١٨، ١٦، ١٤، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٣(عبارة أخذت األرقام ) ٤٠(عدد  -
٤٦،  ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٤، ٢٣، ٢٢ ،
٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٧ ،
 . على التوالي) ١، ٢، ٣، ٤(أخذت األرقام ، )٧٥

، ١٥، ١٣، ١٢، ٩، ٦، ٤٥، ٢، ١(عبارة والتي أخذت األرقام ) ٣٥(بينما عدد  -
٤٣،  ٤٠، ٣٧، ٣٤. ،٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٩، ١٧ ،

ــم ) ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦٢، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٢، ٤٩، ٤٨,٤٥ تـ
علـى  ) ٤، ٣، ٢، ١(أي أنها أخذت األرقـام  ، التصحيح فيها بصورة معاكسة

 . التوالي
 

 :مقياس اكتئاب األطفال -٣
النفيعـي  (وأعـاد صـياغته   ) م١٩٩١(هذا المقياس الذي أعده عبد الخـالق  

حيـث  ، ب األطفاليستخدم كمؤشر عاما الكتئا، ليناسب البيئة السعودية) وإسماعيل
وفـي مجـال   ، وتشخيص االكتئاب، يمكن استخدامه لتقدير اكتئاب الطفولة وقياسه

 .ومجال اإلرشاد النفسي لألطفال، وعلم النفس اإلكلينيكي، دراسة الشخصية



 
 

) ٢٧(وقد استخدمت الباحثة المقياس في صورته المعدلة والتي تكون فيها من 
 .تقنينه ليناسب البيئة السعوديةعبارة في صورته النهائية بعد أن تم 

، نـادرا (وقد تم تحديد االستجابة بمقياس ثالثي األبعاد استخدمت فيه العبارات 
 .على التوالي) ١، ٢، ٣(أخذت األرقام ) كثيرا، أحيانا

 
 
 : صدق مقاييس الدراسة )ب

 : ديد صدق المقياس تم إتباع ما يليلتح
 : الصدق الظاهري -١

وعند  ،تقيسه) المقياس(األداة البحث عما يبدو أن بأنه الصدق الظاهري يعرف 
ألن اسمه يتعلق بالوظيفة المراد قياسها مع العلم  ابدو صادقيقد  مقياسالنظر إلى ال

وبمعنى آخر أن الصـدق  . المقياسرض من استخدام غا على البأن االسم يدل غالب
لغرض الذي وضع من ل امناسب مقياسبدو اليالظاهري يبدو كما أنه يشير إلى كيف 

أي بالنظر  ،مقياسالفحص المبدئي لمحتويات المن خالل وهذا النوع يتضح  ،أجله
أن تقيسه ثم مطابقة هذا الذي يبدو بالوظيفة المـراد   ما يرادإلى الفقرات ومعرفة 

فقراته تتصـل  فإذا اقترب االثنان كان االختبار صادقا صدقا سطحيا وأن  ،قياسها
 . )١٨٨:،أحمد( بغالبا بجانب المطلو

علـى   يـت قد بن مقاييس الثالثةالالباحثة ترى أن بناء على ما تقدم ذكره فإن و
 .تمتع بالصدق الظاهرييبذلك  يلذي سبق شرحه وهااألساس النظري 

 

 :الصدق الذاتي -٢
اسـتخراج الجـذر التربيعـي    يمكن الحصول على الصدق الذاتي من خـالل  

إليجاد معامالت  )ة النصفيةمعامل جثمان للتجزئ(للداللة  كل مقياسلمعامالت ثبات 
لمقيـاس  ) ٠,٨١٠: (وقد بلغت له والدرجة الكلية كل مقياسالصدق الذاتي ألبعاد 
لمقياس اكتئاب ) ٠,٧٩٣(، لمقياس الطمأنينة النفسية) ٠,٨٢٧(إساءة معاملة الطفل 

 .األطفال
 



 
 

 :الصدق التميزي -٣
 ٪٢٥بـين   لكل مقياس نة الطرفيةبحساب الصدق لفروق المقار مت الباحثةقا

اإلربـاعي  (كـل مقيـاس   من المجموعــة التي تحصلن على أعلى درجات في 
 )اإلربـاعي األدنـى  ( والمجموعة التي تحصلن على أدنى الدرجـــات  )األعلى
 .)١١٨=ن( التاليلنتائج المبنية في الجدول وكانت ا

 



 

 مستوى الداللة )ت( قيمة المعياري فاالنحرا المتوسط الحسابي وعاتالمجم

 مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله
 ٠.٧٨ ١.٦١ ١١٨= األدنى 

٠.٠٠٣ ٦.١٩ 
 ٠.٥٧ ٣.٥٩ ١١٨= األعلى 

 مقياس الطمأنينة النفسية
 ٠.٩١ ١.٨٤ ١١٨= األدنى 

٠.٠١٨ ٥.٢٩ 
 ٠.٦٦ ٢.٣٩ ١١٨= األعلى 

س اكتئاب األطفالمقيا  
 ٠.٨٠ ١.٥٣ ١١٨= األدنى 

٠.٠٠٠ ٧.٠١ 
 ٠.٤٩ ٢.٦١ ١١٨= األعلى 

 

 :الصدق التميزي للمقاييس الثالثة على النحو التالي يوضح الجدول
المتوسط الحسابي لمجموعة  :مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله -

ا بلـغ المتوسـط   بينم، ٠.٧٨بانحراف معياري  ١.٦١بلغ  دنىالدرجات األ
أمـا  ،  ٠.٥٧بانحراف معياري  ٣.٥٩ علىالحسابي لمجموعة الدرجات األ

، ٦.١٩ )ت( فقد بلغت قيمـة  علىاألودنى الفروق بين المجموعتين األعن 
ة على وجود فروق بين هي قيمة دالو، ٠.٠١وبمستوى داللــة أقل من  

 .المتوسطين



 
 

بلغ  دنىجموعة الدرجات األالمتوسط الحسابي لم :الطمأنينة النفسيةمقياس  -
بينما بلغ المتوسط الحسـابي لمجموعـة   ، ٠.٩١بانحراف معياري  ١.٨٤

الفـروق بـين   أما عن ،  ٠.٦٦بانحراف معياري  ٢.٣٩ علىالدرجات األ
وبمسـتوى  ، ٥.٢٩ )ت( فقـد بلغـت قيمـة    علىاألودنى المجموعتين األ

ـ و، ٠.٠٥داللــة أقل من    ة علـى وجـود فـروق بـين    هي قيمة دال
 .المتوسطين

بلـغ   دنىالمتوسط الحسابي لمجموعة الدرجات األ :اكتئاب األطفالمقياس  -
بينما بلغ المتوسط الحسـابي لمجموعـة   ، ٠.٨٠بانحراف معياري  ١.٥٣

الفـروق بـين   أما عن ،  ٠.٤٩بانحراف معياري  ٢.٦١ علىالدرجات األ
وبمسـتوى  ، ٧.٠١ )ت( فقـد بلغـت قيمـة    علىاألودنى المجموعتين األ

 .ة على وجود فروق بين المتوسطينهي قيمة دالو، ٠.٠١اللــة أقل من د
 ،عينة الدراسة التميز بين أفرادقادرة على  كل مقياسبالتالي فان فقــرات و

 .داةعلى صدق األ ومن ثم تبعث االطمئنان لدى الباحثة
 :صدق االتساق الداخلي -٤

وكـل  " للمقياس ة الكليةالدرج"تم حساب معامل االرتباط بين مجموع العبارات 
 :وذلك على النحو التالي، من عبارات المقياس عبارة

 :عبارة) ٦٣(بلغ  عدد عباراته : مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله) أ(



 

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون م

٠.٠٢٣ **٠.٨٥ ١ 

٠.٠٣٥ **٠.٥٥ ٢ 

٠.٠٠٣ **٠.٧٤ ٣ 

٠.٠٣٦ **٠.٨٩ ٤ 

٠.٠١٣ **٠.٦٨ ٥ 

٠.٠٣٧ **٠.٧٦ ٦ 



 
 

٠.٠٤٧ **٠.٥٧ ٧ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٣ ٨ 

٠.٠٤١ **٠.٨١ ٩ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٠ ١٠ 

٠.٠٢٠ **٠.٦٤ ١١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ١٢ 

٠.٠١٢ **٠.٨١ ١٣ 

٠.٠٢٩ **٠.٧١ ١٤ 

٠.٠٢٨ **٠.٧٤ ١٥ 

٠.٠٣٣ **٠.٨١ ١٦ 

٠.٠٤٣ **٠.٨٨ ١٧ 
٠.٠٠١ **٠.٨١ ١٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٧ ١٩ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٥ ٢٠ 

٠.٠٠٤ **٠.٧٩ ٢١ 

٠.٠٤٦ **٠.٨١ ٢٢ 

٠.٠١٢ **٠.٦٥ ٢٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٢٤ 

٠.٠٢٧ **٠.٧٣ ٢٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٥ ٢٦ 

٠.٠٣٧ **٠.٧٠ ٢٧ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٥ ٢٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٢٩ 

٠.٠٠٣ **٠.٨١ ٣٠ 

٠.٠٠١ **٠.٦٥ ٣١ 

٠.٠٣٢ **٠.٨٨ ٣٢ 

٠.٠٢٧ **٠.٨٣ ٣٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٣٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٥٨ ٣٥ 

٠.٠٠٤ **٠.٨٣ ٣٦ 



 
 

٠.٠٠٠ **٠.٩٠ ٣٧ 

٠.٠٠٣ **٠.٨٤ ٣٨ 

٠.٠٠١ **٠.٧٤ ٣٩ 

٠.٠١٨ **٠.٧٣ ٤٠ 

٠.٠١٥ **٠.٦٥ ٤١ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٤٢ 

٠.٠٠٢ **٠.٨١ ٤٣ 

٠.٠١٩ **٠.٨١ ٤٤ 

٠.٠١٦ **٠.٧٤ ٤٥ 

٠.٠٠١ **٠.٥٧ ٤٦ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٤٧ 

٠.٠١٤ **٠.٦٧ ٤٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٠ ٤٩ 

٠.٠٠٢ **٠.٦٧ ٥٠ 

٠.٠٠١ **٠.٨٧ ٥١ 

٠.٠١٧ **٠.٧٤ ٥٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٣ ٥٣ 

٠.٠٠٢ **٠.٦٥ ٥٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٧ ٥٥ 

٠.٠٤٣ **٠.٨٧ ٥٦ 
٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٥٧ 

٠.٠٠٣ **٠.٨١ ٥٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٥٩ 

٠.٠٠٢ **٠.٨١ ٦٠ 

٠.٠٠١ **٠.٥٧ ٦١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٦٢ 

٠.٠١٧ **٠.٧٤ ٦٣ 

 .فأقل٠.٠٥دالة عند مستوى داللة **  
 





 
 


 

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون م

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ١ 

٠.٠٠٢ **٠.٨١ ٢ 

٠.٠٠١ **٠.٥٧ ٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٤ 

٠.٠١٧ **٠.٧٤ ٥ 

٠.٠٢٣ **٠.٨٥ ٦ 

٠.٠٣٥ **٠.٥٥ ٧ 

٠.٠٠٣ **٠.٧٤ ٨ 

٠.٠٣٦ **٠.٨٩ ٩ 

٠.٠١٣ **٠.٦٨ ١٠ 

٠.٠٤٣ **٠.٨٨ ١١ 
٠.٠٠١ **٠.٨١ ١٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٧ ١٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٥ ١٤ 

٠.٠٠٤ **٠.٧٩ ١٥ 

٠.٠٤٦ **٠.٨١ ١٦ 

٠.٠١٢ **٠.٦٥ ١٧ 

٠.٠٠١ **٠.٧٤ ١٨ 

٠.٠١٨ **٠.٧٣ ١٩ 

٠.٠١٥ **٠.٦٥ ٢٠ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٢١ 

٠.٠٠٢ **٠.٨١ ٢٢ 

٠.٠١٩ **٠.٨١ ٢٣ 

٠.٠١٧ **٠.٧٤ ٢٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٣ ٢٥ 

٠.٠٠٢ **٠.٦٥ ٢٦ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٧ ٢٧ 



 
 

٠.٠٤٣ **٠.٨٧ ٢٨ 
٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٢٩ 

٠.٠٠٣ **٠.٨١ ٣٠ 

٠.٠٣٧ **٠.٧٦ ٣١ 

٠.٠٤٧ **٠.٥٧ ٣٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٣ ٣٣ 

٠.٠٤١ **٠.٨١ ٣٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٠ ٣٥ 

٠.٠٢٠ **٠.٦٤ ٣٦ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٣٧ 

٠.٠١٢ **٠.٨١ ٣٨ 

٠.٠٢٩ **٠.٧١ ٣٩ 

٠.٠٢٨ **٠.٧٤ ٤٠ 

٠.٠٣٣ **٠.٨١ ٤١ 

٠.٠١٦ **٠.٧٤ ٤٢ 

٠.٠٠١ **٠.٥٧ ٤٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٤٤ 

٠.٠١٤ **٠.٦٧ ٤٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٠ ٤٦ 

٠.٠٠٢ **٠.٦٧ ٤٧ 

٠.٠٠١ **٠.٨٧ ٤٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٤٩ 

٠.٠١٤ **٠.٦٧ ٥٠ 

٠.٠٠٤ **٠.٨٣ ٥١ 

٠.٠٢٧ **٠.٨٣ ٥٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٥٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٥٨ ٥٤ 

٠.٠٠٤ **٠.٨٣ ٥٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٩٠ ٥٦ 

٠.٠٠٣ **٠.٨٤ ٥٧ 



 
 

٠.٠٠٤ **٠.٨٣ ٥٨ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٥٩ 

٠.٠٢٧ **٠.٧٣ ٦٠ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٥ ٦١ 

٠.٠٣٧ **٠.٧٠ ٦٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٦٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٥ ٦٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٦٥ 

٠.٠٠٣ **٠.٨١ ٦٦ 

٠.٠٠١ **٠.٦٥ ٦٧ 

٠.٠٣٢ **٠.٨٨ ٦٨ 

٠.٠٠١ **٠.٦٥ ٦٩ 

٠.٠٣٢ **٠.٨٨ ٧٠ 

٠.٠٢٧ **٠.٨٣ ٧١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ٧٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٥٨ ٧٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٩٠ ٧٤ 

٠.٠٠٣ **٠.٨٤ ٧٥ 

 .فأقل ٠.٠٥دالة عند مستوى داللة **  
 




 

 مستوى الداللة امل ارتباط بيرسونمع م

٠.٠٠٠ **٠.٥٨ ١ 

٠.٠٠٤ **٠.٨٣ ٢ 

٠.٠٠٠ **٠.٩٠ ٣ 

٠.٠٠٣ **٠.٨٤ ٤ 

٠.٠٠١ **٠.٧٤ ٥ 



 
 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٦ 

٠.٠١٤ **٠.٦٧ ٧ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٠ ٨ 

٠.٠٠٢ **٠.٦٧ ٩ 

٠.٠٠١ **٠.٨٧ ١٠ 

٠.٠٤٣ **٠.٨٧ ١١ 
٠.٠٠٠ **٠.٨٥ ١٢ 

٠.٠٠٣ **٠.٨١ ١٣ 

٠.٠١٥ **٠.٦٥ ١٤ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ١٥ 

٠.٠٠٢ **٠.٨١ ١٦ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ١٧ 

٠.٠١٧ **٠.٧٤ ١٨ 

٠.٠١٢ **٠.٦٥ ١٩ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٤ ٢٠ 

٠.٠٢٧ **٠.٧٣ ٢١ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٥ ٢٢ 

٠.٠٢٠ **٠.٦٤ ٢٣ 

٠.٠٠٠ **٠.٨١ ٢٤ 

٠.٠١٢ **٠.٨١ ٢٥ 

٠.٠٢٩ **٠.٧١ ٢٦ 

٠.٠٢٨ **٠.٧٤ ٢٧ 

 .فأقل٠.٠٥دالة عند مستوى داللة **  
 

المقاييس  عباراتالسابقة يالحظ أن أغلب ) ٤، ٣، ٢(الجداول  من خالل
 ).٠.٠٥(دالة عند مستوى داللة أقل من  )أدوات الدراسة(الثالثة 

 :ثبات المقاييس )ج
والثبات يعطي اتساقاً في النتائج عنـدما  ، يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة

ولحساب قيم معامل ثبات ). ٥٦١ص، م١٩٨٥،الغريب " (تطبق األداة مرات عديدة



 
 

) ٦٠(عدد على عينة استطالعية بلغت  مقاييس الثالثةبتطبيق ال ةالباحث تاألداة قام
) ٢٠(من طالبات الصف السادس بالمرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمـة بواقـع   

دام وتم حساب قيم معامل الثبات بطريقة التناسق الداخلي باستخ، طالبة لكل مقياس
 . Alpha – Cornpachمعامل ألفا كرونباخ 

 



 

 عدد  المقياس
 الفقرات

 قيمة 
 ألفا كرونباخ

 ٠.٧٨ ٦٣ إساءة معاملة الطفل البدنية وإهماله

 ٠.٨٦ ٧٥ الطمأنينة النفسية
 ٠.٧٩ ٢٧ اكتئاب األطفال

 .فأقل )٠.٠٥(ائيا عند مستوى دال إحص** 
) ٠.٧٩ -٠.٨٦ -٠.٧٨(بلغـت  معامل ألفا كرونباخ  يوضح الجدول أن قيمة 

وتمثل ثبـات   ثبات عاليةوهي قيمة ، للمقاييس األول والثاني والثالث على التوالي
وثبـات  ، عبارة) ٦٣(مقياس إساءة معاملة الطفل وإهماله وعدد عباراته عبارات 

وثبات عبـارات مقيـاس اكتئـاب    ، )٧٥(نفسية وعدد عباراته مقياس الطمأنينة ال
بمعنى أن هناك اتساق بين درجة كل فقرة والدرجـة  ) ٢٧(األطفال وعدد عباراته 

 .لكل مقياس من المقاييس الثالثةالكلية 
 

 : الدراسة واتتطبيق أد )د
ـ ١٤٢٨ الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي واتتم تطبيق أد  -هـ

طالبة يدرسن بالصف السادس مـن المرحلـة االبتدائيـة    ) ٧٨٠( على هـ١٤٢٩
 .بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة

 
 :توزيع مجتمع وعينة الدراسة -





 
 


 

رقم المدرسة والجهة 
 األصلية لها

 موقع
 المدرسة

عدد 
 الطالبات

العينة 
 لمختارةا

 النسبة
 المئوية ٪ 

 ٧٥ ٩٠ ١٢٠ .الزاهر .شمال ٤٥/ ب
 ١٠٠ ٨٠ ٨٠ ).الستين(النزهة  .شمال ٦٢/ ب
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ .الخنساء .شرق ٧٠/ ب
 ٦٦.٧ ٨٠ ١٢٠ .ريع زاخر .شرق ٤٢/ ب
 ٦٦.٧ ٨٠ ١٢٠ .الهنداوية .غرب ٤١/ ب
 ٦٦.٧ ١٠٠ ١٥٠ .اإلسكان .غرب ١٣١/ ب
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ .العزيزية .جنوب ٥٩/ ب
 ٥٨.٣ ٧٠ ١٢٠ .الهجرة .جنوب ١٢٧/ ب
 ٥٧.١ ٦٠ ١٠٥ .التيسير .المركزية ٣٨/ ب
 ٧٠ ٧٠ ١٠٠ .المسفلة .المركزية ١٦/ ب

 ٧٣.٢ ٧٨٠ ١٠٦٥ المجموع
 




 

 مجتمع المدرسة
 الدراسة

 عينة
 الدراسة

االستبانات 
 المسترجعة

تبانات االس
 المستبعدة

االستبانات 
 المستوفاة

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت
 ٥٨.٩ ٥٣ ٤١.١ ٣٧ ١٠٠ ٩٠ ٩٠ ١٢٠ .شمال ٤٥/ ب
 ٥٧.٥ ٤٦ ٤٢.٥ ٣٤ ١٠٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ .شمال ٦٢/ ب
 ٥٨.٠ ٢٩ ٤٢.٠ ٢١ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ .شرق ٧٠/ ب
 ٥٠.٠ ٤٠ ٥٠.٠ ٤٠ ١٠٠ ٨٠ ٨٠ ١٢٠ .شرق ٤٢/ ب
 ٧١.٢ ٥٧ ٢٨.٨ ٢٣ ١٠٠ ٨٠ ٨٠ ١٢٠ .غرب ٤١/ ب
 ٤٧.٠ ٤٧ ٥٣.٠ ٥٣ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ .غرب ١٣١/ ب
 ٧٦.٠ ٧٦ ٢٤.٠ ٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ .جنوب ٥٩/ ب
 ٨١.٤ ٥٧ ١٨.٦ ١٣ ١٠٠ ٧٠ ٧٠ ١٢٠ .جنوب ١٢٧/ ب



 
 

 ٤٣.٣ ٢٦ ٥٦.٧ ٣٤ ١٠٠ ٦٠ ٦٠ ١٠٥ .المركزية ٣٨/ ب
 ٥٨.٦ ٤١ ٤١.٤ ٢٩ ١٠٠ ٧٠ ٧٠ ١٠٠ .المركزية ١٦/ ب

 ٦٠.٥ ٤٧٢ ٣٩.٥ ٣٠٨ ١٠٠ ٧٨٠ ٧٨٠ ١٠٦٥ المجموع
 

أن عدد االستبانات التي تـم اسـترجاعها بلغـت    ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
 .من االستبانات التي تم توزيعها) ٪١٠٠(تمثل نسبة استبانة ) ٧٨٠(

ـ  توبعد اإلطالع على االستبانات المسترجعة وجـد  ) ٤٧٢(أن عـدد   ةالباحث
راء التحليل اإلحصائي عليها وبلغـت  استبانة مستوفاة جميع البيانات وصالحة إلج

ـ  تفي حين وجـد ، من االستبانات المسترجعة) ٪٦٠.٥(نسبتها  أن عـدد   ةالباحث
 .من االستبانات المسترجعة) ٣٩.٥(غير مستوفاة وبلغت نسبتها  ةاستبان) ٣٠٨(
 
 : المعالجة اإلحصائية -

مع  (SPSS) تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي 
 :استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

 .طريقة ألفا كرونباخ  لحساب قيم معامل الثبات لعينة الدراسة االستطالعية -١
 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق المقاييس الثالثة وقياس االرتباط -٢
 . التوزيعات التكرارية والنسب المئوية -٣
 .ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط -٤
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• 
• 
• 
• 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 حتليل نت ئج الدر سة وت سريها: الفصل  لرابع

  :تحقيق فروض الدراسة -
المعاملة  بين إساءة اًإحصائيارتباطية دالة توجد عالقة : الفرض األول -

   :واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
بـين إسـاءة    اًإحصائيارتباطية دالة عالقة للتعرف على ما إذا كانت هنالك 

، المعاملة واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
وجـاءت   ،الرتباط لبيرسون للتحقق من وجود العالقـة معامل ااستخدمت الباحثة 

  :النتائج كما يوضحها الجدول التالي







 مستوى الداللة  معامل االرتباط
 دالة ٠.٠١ ٠.٢٢٥

 

ولــه  ) ٠.٢٢٥(أن معامـل االرتباط موجـب  ) ٨(يوضح الجدول رقم 
إحصائية بين إساءة  أي أن هناك عالقة، .)٠.٠١(داللـة إحصائيـة عند مستوى 

 .المعاملة واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
الحالية بالنسبة لوجود عالقة إحصائية  وتتفق النتيجة التي آلت إليها الدراسة

إساءة المعاملة واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلـة االبتدائيـة   بين 



 
 

) م١٩٩٦(دراسة إسـماعيل وتوفـق   : مع النتائج التي أشارت إليها بمكة المكرمة
فال والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية إلساءة معاملة األط

التي بينـت أن  ) م١٩٩٣(ودراسة صالح حزين . واالكتئاب والنشاط المفرط للطفل
وعـدم  ، اضطرابات سلوكية ونفسية لدى األطفال: إساءة معاملة األطفال تؤدي إلى
ودراسة بيفولكو وآخرون . والغضب وعدم الثقة، القدرة على التحكم في االنفعاالت

ين التعرض لإلساءة واالكتئاب والسلوك التي أشارت إلى وجود ارتباط ب) م٢٠٠٢(
 . االنتحاري لدى أألطفال المساء إليهم

، والباحثة ترى أن النتيجة التي أشارت إليها الدراسة بالنسبة للفرض األول
ظهور أشكال من التـوتر النفسـي    تشير إلى أن إساءة معاملة التلميذات تؤدي إلى

لشعور بالسعادة لديهن مما يـدفعهن  وانخفاض ا والقلق أو ضيق والقهر واالكتئاب،
لعدم الرغبة في التواصل مع زميالتهن وقريناتهن وعدم تمـتعهن بعالقـة جيـدة    

ومن ثم تظهر عليهن بعض آثار االضـطرابات  ، وصحية مع المجتمع المحيط بهن
و بالتالي ال يتوقع منهن إنجاز األعمال الالتي يكلفن بأدائها والتي ، النفسية والعقلية

باإلضـافة إلـى   ، مما يثير مشاعر عدم الثقة في أنفسـهن ، ب مع أعمارهنتتناس
 .حيطين بهن إحساسهن بمشاعر النقص مما يدفعهن إلى االبتعاد عن الم

 
بين إساءة المعاملة  اًإحصائيارتباطية دالة توجد عالقة : الفرض الثاني -

تدائيـة بمكـة   لدى تلميذات المرحلـة االب  النفسية واإلهمال الوالدي والطمأنينة
 :المكرمة

بـين إسـاءة    اًإحصائيارتباطية دالة عالقة للتعرف على ما إذا كانت هنالك 
المعاملة واإلهمال الوالدي والطمأنينة لدى تلميـذات المرحلـة االبتدائيـة بمكـة     

 ،معامل االرتباط لبيرسون للتحقق من وجـود العالقـة  استخدمت الباحثة ، المكرمة
  :ها الجدول التاليوجاءت النتائج كما يوضح






 
 




 مستوى الداللة  معامل االرتباط
 دالة  ٠.٠١ ٠.١٩٢

 

موجـب ولــه   ) ٠.١٩٢(أن معامـل االرتباط ) ٩(يوضح الجدول رقم 
عالقة إحصائية بين إساءة أي أن هناك ، .)٠.٠١(داللـة إحصائيـة عند مستوى 

الطمأنينة لدى تلميذات المرحلة االبتدائيـة بمكـة   عدم المعاملة واإلهمال الوالدي و
 .المكرمة

وتتفق النتيجة التي آلت إليها الدراسة الحالية بالنسبة لوجود عالقة إحصائية 
لدى تلميذات المرحلـة االبتدائيـة    والطمأنينةالوالدي  إساءة المعاملة واإلهمالبين 

والتي أشارت ) م١٩٨٩(دراسة كفافي : مع النتائج التي أشارت إليها بمكة المكرمة
إلى وجود عالقة ارتباطية بين أساليب التنشئة الوالدية وبين الشعور باألمن النفسي 

ت إلى أن أسـاليب  التي أشار) م٢٠٠١(ودراسة جمال حمزة مختار . لدى األطفال
ودراسـة  . التنشئة الوالدية الخاطئة تؤثر سلبا على إحساس الطفل باألمن النفسـي 

التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين أساليب ) م١٩٩٩(أماني عبد المقصود 
 .المعاملة الالسوية وبين الشعور بعدم األمن النفسي لدى األطفال المساء إليهم

 معاملة التلميذات من شأنها أن تؤدي إلى شعورهن والباحثة ترى أن إساءة
وانخفاض درجة الشعور بالطمأنينة لديهن مما يدفع بهـن  ، باالتزان العاطفيبعدم 

إلى عدم الميل إلى االندماج مع الجماعة والنشاط التعـاوني مـع أسـرهن ومـع     
النتمـاء  كما تؤدي إساءة المعاملة إلى افتقاد التلميذات إلـى ا ، زميالتهن بالمدرسة

حيث أن العالقة اآلمنة التـي  ، وانخفاض درجة الشعور بالطمأنينة لديهن، للجماعة
يسودها الحب بين التلميذة والمجتمع المحيط تمثل عامالً واقيا للتلميذة يـؤدي إلـى   

بينما عدم وجود عالقة ، شعورها بالثقة والطمأنينة والقدرة على المواجهة والتحدي
ثل مفتاحا للتنبؤ بالقلق واالكتئاب واضطرابات الشخصـية  يم) سوء معاملة(حميمة 

 .لدى التلميذات مما يعيق إمكانات التعلم وفرص النمو السليمة لديهن



 
 

 
توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب بين التلميذات : الفرض الثالث -

 :الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها
توجد فروق في متوسط درجات االكتئـاب بـين   ت للتعرف على ما إذا كان

اسـتخدمت  ، التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لهـا 
االكتئـاب  متوسط درجات لتوضيح داللة الفروق بين  T-test" ت"الباحثة اختبار 

 وجـاءت  ،التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لهابين 
  :النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 
T-test




 المتوسط العدد المجموعة  مقياسال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 ٢.٦١ ٢٨.٠٣ ٣٦٢ .ضنالالتي لم يتعر التعرض لإلساءة
٧.١٩* 

٠.٠١ 
 ٢.٠٣ ٥٦.١١ ١١٠ .الالتي تعرضن دالة

 .فأقل ٠.٠١فروق دالة إحصائياً عند مستوى * 

وهـي  ) ٧.١٩(المحسوبة قد بلغت ) ت(أن قيمة ) ١٠(يوضح الجدول رقم 
مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ، الجدولية) ت(من قيمة  علىأ

التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة االكتئاب بين توسط درجات مبين  ٠.٠١مستوى 
  .والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها

فروق في متوسط درجات االكتئاب بين  بوجودالفرضية القائلة  تقبلوعليه 
وكانـت  ، التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضـن لهـا  

 . عرضن لإلساءةالفروق لصالح التلميذات الالتي ت
فروق في متوسـط   وتتفق النتيجة التي أشارت إليها الدراسة بالنسبة لوجود

درجات االكتئاب بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميـذات الالتـي لـم    



 
 

ودراسـة القشيشـي   : مع النتائج التي أشارت إليها دراسات كل مـن  يتعرضن لها
بين األطفال المساء إليهم واألطفال  التي أوضحت وجود فروق جوهرية) م١٩٩٩(

األسوياء بالنسبة لدرجة االكتئاب حيث يرتفع متوسط العينة المسـاء إليهـا عـن    
والتـي أوضـحت ارتفـاع    ) م١٩٩٤(ودراسة سبيجلمان .منخفضي درجة اإلساءة

ودراسة أحمد التي . مستوى االكتئاب لدى األطفال الذين تعرضوا إلساءة المعاملة
األطفال المساء إليهم يرتفع لديهم مستوى االكتئاب عـن األطفـال   أشارت إلى أن 

والتي أشارت إلى أن انخفاض ) م١٩٩٨(ديفز وكيمنجز . منخفضي درجة اإلساءة
كفاءة العالقة بين الطفل ووالديه تؤدي إلى ارتفاع مستوى القلق واالكتئـاب لـدى   

ساءة واإلهمال وتعدد التي بينت أن اإل) م٢٠٠١(ودراسة تلبوت . الطفل المساء إليه
ويـنخفض  ، سوء المعاملة يؤثر سلبا على إدراك الذات عند األطفال المساء إلـيهم 

وعدم القـدرة  ، ويحدث لديهم اضطراب في العالقات الشخصية، لديهم تقدير الذات
 .على التحكم االنفعالي

عرضـه  التعرض اإلسـاءة واإلهمـال تجعلهـم أكثـر     والباحثة تري أن 
، مما يترتب عليه انخفاض فـي  كتئاب السلوكية والنفسية خاصة اابات الاالضطر

 .احترام الذات وعدم ارتباطهن بعالقات حميمة بين أفراد اسرتهم ومجتمع مدرستهم
 

بين النفسية توجد فروق في متوسط درجات الطمأنينة : الفرض الرابع -
 :االتلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن له

توجد فروق في متوسط درجات الطمأنينـة بـين   للتعرف على ما إذا كانت 
اسـتخدمت  ، التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لهـا 

الطمأنينـة  متوسط درجات لتوضيح داللة الفروق بين  T-test" ت"الباحثة اختبار 
وجـاءت   ،لالتي لم يتعرضن لهاالتلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات ابين 

  :النتائج كما يوضحها الجدول التالي



T-test



 
 


 

 المتوسط العدد المجموعة  المقياس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 ١٤.١١ ١١٣.٩ ٣٦٢ .الالتي تعرضن تعرض لإلساءةال
١٢.٢٧* 

٠.٠١ 
 ٢٦.٠١ ٦٩.٤ ١١٠ .تعرضنلم يالالتي  دالة

 .فأقل ٠.٠١فروق دالة إحصائياً عند مستوى * 

وهي ) ١٢.٢٧(المحسوبة قد بلغت ) ت(أن قيمة ) ١١(يوضح الجدول رقم 
ة إحصـائية عنـد   مما يعني وجود فروق ذات دالل، الجدولية) ت(من قيمة  علىأ

التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة الطمأنينة بين متوسط درجات بين  ٠.٠١مستوى 
 .والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها

فروق في متوسط درجات الطمأنينة بين بوجود الفرضية القائلة  تقبلوعليه 
وكانـت  ، التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضـن لهـا  

 . الفروق لصالح التلميذات الالتي لم يتعرضن لإلساءة
فروق في متوسـط  وتتفق النتيجة التي أشارت إليها الدراسة بالنسبة لوجود 

درجات الطمأنينة بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميـذات الالتـي لـم    
ديفـز وكيمنجـز   : مع النتائج التي أشارت إليها دراسات كـل مـن   يتعرضن لها

والتي أشارت إلى أن كفاءة العالقة بين الطفل ووالديه تؤدي إلى تكوينه ) م١٩٩٨(
والتوافق الشخصي ، نماذج تصويرية داخلية عن ذاته تتضمن شعوره باألمن والثقة

م التي أشارت إلـي األسـاليب التنشـئة    ٢٠٠١ودراسة جمال حمزة. واالجتماعي
 .النفسيالخاطئة لها اثر سلبي علي احساس الطفل باألمن 

عليه تري الباحثة أن الوسط المناسب للتلميذات هو الوسط الذي ينعدم فيـه  
إساءة المعاملة سواء أكانت لفظية أو بدنية وهو الوسط الذي يشجع حرية التفكيـر  
وحرية التعلم والتعليم ، في حين أي زيادة في سوء المعاملة سيشكل مثيـرا قويـا   

 أصحاءن التلميذات الالتي لم يتعرضن لإلساءة لنقص الطمأنينة النفسية لديهم ، وا



 
 

عوامل السعادة في الطفـولتهم تعرضـهم لخبـرات األمـن      ومنوسعداء ، نفسياً
 .لدين والشعور بالكفاية في المنزلوالطمأنينة والتقبل من الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


• 



 
 

•  
•  


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص نتائ  الدراس  والت صيات: الفصل اخلامس

 :ملخص النتائج - 
بين إساءة المعاملة  اًإحصائيارتباطية دالة توجد عالقة : الفرض األول -

  :واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
بـين إسـاءة    اًإحصائيدالة ى أن هناك عالقة دل تحليل بيانات الدراسة عل

، المعاملة واإلهمال الوالدي واالكتئاب لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
 .٠.٠١وهي دالة إحصائيا عند مستوى  ٠.٢٢٥حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

 
لة بين إساءة المعام اًإحصائيارتباطية دالة توجد عالقة : الفرض الثاني -

 :واإلهمال الوالدي والطمأنينة لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة
بـين إسـاءة    اًإحصائيدالة دل تحليل بيانات الدراسة على أن هناك عالقة 

الطمأنينة لدى تلميذات المرحلة االبتدائيـة بمكـة   عدم المعاملة واإلهمال الوالدي و



 
 

، ساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لهاالمكرمة بين التلميذات الالتي تعرضن لإل
 .٠.٠١وهي دالة إحصائيا عند مستوى  ٠.١٩٢حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

 
توجد فروق في متوسط درجات االكتئاب بين التلميذات : الفرض الثالث -

 :الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها
فـي متوسـط   دالة إحصـائيا  ود فروق دل تحليل بيانات الدراسة على وج

درجات االكتئاب بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميـذات الالتـي لـم    
وكانـت  ، ٠.٠١عند مسـتوى داللـة    ٧.١٩) ت(حيث بلغت قيمة ، يتعرضن لها

 .الفروق لصالح التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة
 
 
أنينة بين التلميذات توجد فروق في متوسط درجات الطم: الفرض الرابع -

 :الالتي تعرضن لإلساءة والتلميذات الالتي لم يتعرضن لها
فـي متوسـط   دالة إحصـائيا  دل تحليل بيانات الدراسة على وجود فروق 

درجات الطمأنينة بين التلميذات الالتي تعرضن لإلساءة والتلميـذات الالتـي لـم    
وكانـت  ، ٠.٠١ عند مسـتوى داللـة  ١٢.٢٧) ت(حيث بلغت قيمة ، يتعرضن لها

 .الفروق لصالح التلميذات الالتي لم يتعرضن لإلساءة
 
 :أهم التوصيات - 

 :من خالل النتائج التي أشارت إليها الدراسة الحالية فإن الباحثة توصي باآلتي
أن يتم تنبيه الوالدين في األسر التي تسيء معاملة التلميـذات إلـى ضـرورة     -١

ه حتى ال يؤثر ذلـك سـلبا علـى    عجميع أنواالتقليل قدر اإلمكان من العقاب ب
 .التلميذات



 
 

أن يتم التنبيه على الوالدين بضرورة تجنب جميع أشـكال اإلسـاءة البدنيـة     -٢
التـي تتعـرض لهـا    ) اإلساءة الجنسية  -المعاملة العاطفية -المعاملة البدنية(

 .التلميذات الصغيرات
 -التربـوي  -البـدني (همـال  أن يتم توجيه الوالدين إلى تجنب كافة أشكال اإل -٣

 .التي تعاني منها التلميذات) الطبي -الوجداني
أن يتم التركيز على مظاهر ومؤشرات اإلساءة التي تتعرض لهـا التلميـذات    -٤

 .لتحذير الوالدين من ارتكابها في حق التلميذات
 أن يتم التحذير من سوء المعاملة الوالدية من خالل إبراز اآلثار الناجمة عـن  -٥

حتى تكـون  ) االقتصادية -االجتماعية -النفسية -اآلثار الطبية(إساءة المعاملة 
 .دافعا لتجنب اإلساءة

أن يتم إبراز اآلثار اإليجابية لحسن معاملة التلميذات والتي تزيد من الشـعور   -٦
 .بالطمأنينة النفسية لديهن مما ينعكس على مستواهن الدراسي

طورة االكتئاب التي تعاني منه التلميذات الالتـي  أن يتم تحذير الوالدين من خ -٧
 .يتعرضن لإلساءة

أن يتم عقد دورات تدريبية لألسر من خالل الجمعيات أألهلية لتوضيح أساليب  -٨
 .تربية األبناء في اإلسالم

أن يتم تفعيل دور المساجد في إبراز موقف الشريعة اإلسـالمية مـن إسـاءة     -٩
 .معاملة األطفال

النفسـي   لإلرشـاد ز وجمعيات في جميع مناطق  المملكة خاصـة  نشاء مراكإ -١٠
 ر في كل ما يخـص واالجتماعي واالستشارات األسرية وذلك لمساعدة  األس

 .شئون األسرة والتي منها كيفية طرق منع إساءة المعاملة والوقاية منها
عداد منهج يدرس علي الطالبات في المرحلة الثانويـة والمرحلـة الجامعيـة    إ -١١

الديـة السـوية ، وتجنـب    الوالتخصصات في كيفية استخدام األساليب  لجميع
وذلك الكتساب المعرفة  وأشكالهاستخدام إساءة المعاملة واإلهمال بكافة صورة 

 .والتوعية 



 
 

ليات لكيفية الدفاع عن أنفسهم ومواجهة أي نوع في المدارس اآلتعليم األطفال  -١٢
قد يتعرضون له، مع تسـهيل   بالغ المدرسة بمالك من خالل إمن اإلساءة وذ

 .، حتى يمكنهم القيام به أشكالهاإلبالغ وتعدد  سبل هذا

إيجاد فريق عمل في كل مستشفي للتعامل مع حاالت األطفـال المتعرضـين    -١٣
وأخصائي ، تكون من طبيب أطفال ، وطبيب نفسيلإلساءة أو اإلهمال بحيث ي

 .نفسي  وأخصائي، اجتماعي
 
 
 
 
 
 
 :البحوث المقترحة -

من خالل النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة الحالية فإن الباحثـة  
 :توصي بإجراء الدراسات والبحوث التالية

إجراء دراسة مقارنة حول إساءة المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي والطمأنينة  -١
ستفادة النفسية واالكتئاب لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة لتعظيم اال

 .من نتائج الدراستين معا
إجراء دراسة حول خصائص األسر التي تنتشر بها  المعاملة السيئة لألطفـال   -٢

 .في سن المراهقة بمكة المكرمة
إجراء دراسة حول أثر الضغوط التي يتعرض لهـا الوالـدين علـى إسـاءة      -٣

 .معاملتهم ألطفالهم بمكة المكرمة
جتماعية واالقتصادية التي تتعرض لها األسر إجراء دراسة حول الضغوط اال -٤

 .وأثرها على نمط المعاملة الوالدية لألطفال بمكة المكرمة



 
 

إجراء دراسة حول العالقة بين التنشئة االجتماعية للوالدين وأساليب المعاملـة   -٥
 .الوالدية لألطفال بمكة المكرمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجعاملرا صادر و

 :المصادر: أوالً -
 .الكريم نآالقر -١

 

 :المراجع العربية: ثانياً -
لسـان العـرب،   ) ١٩٩٠(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم -٢

 .المجلد األول، بيروت ، دار صادر
االكتئاب والكدر النفسـي فهمـه وأسـاليب    ) ٢٠٠٨(إبراهيم ، عبد الستار  -٣

 .لكاتب، دار ا٢نفسي، ط–منظور معرفي .عالجه 
ترجمة عبد الستار إبراهيم ، علم النفس ومشكالت ) ١٩٨٢(ارجايل، مشيل  -٤

 .مدبولية االجتماعية ، القاهرة، مكتبة الحيا



 
 

البحث العلمـي ، دار البيـان،    أسس، ٢٠٠٣احمد، محمود عبد الرزاق ،  -٥
 .اإلمارات

ب مشكالت الطفل السـلوكية وأسـالي  ) ١٩٩٥(إسماعيل، احمد السيد محمد  -٦
 .، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي٢،الوالدين، طالتربية

الفروق في إساءة المعاملـة وبعـض   ) ٢٠٠١(إسماعيل ، احمد السيد محمد -٧
متغيرات الشخصية بين األطفال المحرومين من أسرهم وغير المحـرومين  
من تالميذ المدارس المتوسط بمكة المكرمة ، مجلة دراسات نفسية ، المجلد 

 .٢٠٠١الثاني ابريل  الحادي عشر ـ العدد
دراسـة لـبعض   ) ١٩٩٦(إسماعيل ، احمد السيد ، توفيق ، عبد المـنعم   -٨

المتغيرات النفسية المرتبطة بإساءة معاملة الطفـل لـدي بعـض األسـر     
راسات الطفولة ، قسـم طـب   المصرية، بحث منشور في مؤتمر مركز د

 .، بجامعة عين شمساألطفال 

أنواعه وأسـبابه   لطفل،ا إيذاء) ٢٠٠٥(ل سعود، منيرة بنت عبد الرحمن آ -٩
وخصائص المتعرضين له ،مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، أكاديمية 

 .نايف العربية للعلوم األمنية
األمن النفسي والشـعور بالوحـدة   ) ٢٠٠١(باشماخ ، زهور حسن عبدا هللا  -١٠

النفسية لدي عينة من المرض المرفوضين اسرياً والمقبولين اسرياً بمنطقـة  
مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، كلية التربية ، قسم علـم  

 .النفس ، رسالة ماجستير غير منشوره
االكتئاب والعالج بالواقع ، القاهرة، مكتبة ) ٢٠٠٧( بشرى ، صمويل تامر -١١

 . نجلو المصرية األ
أسلوب المعاملة الو الدية ومفهـوم الـذات   )٢٠٠١(بدر، فائقة محمد محمود -١٢

ية ئقة كل منهما بالسلوك العدواني لدي عينة من تلميذات المرحلة االبتداوعال
، المجلد  واإلنسانيةللعلوم التربوية واالجتماعية  القرىبجدة، مجلة جامعة أم 

 .، مكة المكرمة ، هـ١٤٢٢الثالث عشرـ العدد الثاني ـ ربيع الثاني



 
 

القاهرة ، مكتبة مدخل إلي العالقات األسرية ، ) ١٩٩٦(توفيق، سميحة كرم -١٣
 .المصرية  األنجلو

العالقة بين إساءة معاملة الطفل وبعض ) ٢٠٠٣(توفيق ، توفيق عبد المنعم -١٤
المتغيرات النفسية واالجتماعية ، مجلة الطفولة العربية ، المجلد الرابـع ـ   
العدد الخامس عشر ـ يونيو، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولـة العربيـة ،    

 .الكويت
في الصحة العقلية األمـراض النفسـية والعقليـة و    ) ١٩٨٦( جالل، سعد -١٥

 .االنحراف السلوكية ، القاهرة، دار الفكر العربي
أنماط التعلق وعالقتها بالتفاعل االجتماعي اليـومي  ) ٢٠٠٠(حداد ، ياسين  -١٦

والتكيف النفسي لطلبة جامعيين ، دراسات العلوم التربوية ، المجلد الثـامن  
 .٤٥٦ -٤٧٨ثاني ، صلعدد الوالعشرين ـ ا

إساءة معاملة األطفال ، دارسة إكلينيكيـة ، مجلـة    ) ١٩٩٣(حزين ، صالح -١٧
،القـاهرة، مكتبـة   ٥٢٤-٤٩٩ ، ص٤ـ العـدد    ٣اسات نفسية، مجلد در

 .المصرية األنجلو

للطفل وأثرهـا علـي    ييذائسلوك الوالدين اإل) ٢٠٠١(حمزة، جمال مختار -١٨
الهيئة المصرية : ، القاهرة، ٥٨لعدد علم النفس ، ااألمن النفسي له ، مجلة 

 ).١٤٣-١٢٨(العامة للكتاب
االكتئاب كيـف نتقيـه كيـف    ) ٢٠٠٣(سيد، ترجمة وإعداد أيمندرويش ،  -١٩

 .نعالجه ، حلب ، سورية ، شعاع للنشر والعلوم
، اإلسـكندرية،  ٩أصول علم الـنفس، ط ) بدون تاريخ(راجح، احمد عزت  -٢٠

 .المكتب المصري الحديث
الطفـل ـ دراسـة فـي علـم      ) ١٩٩٢(عبد الحميد احمد رشوان، حسين  -٢١

 .االجتماع النفسي ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث
، ، القاهرة٤م النفس االجتماعي ، طعل) ١٩٨٤(زهران ، حامد عبد السالم  -٢٢

 .عالم الكتب



 
 

،  ٤الصحة النفسية والعالج النفسـي،ط ) ١٩٨٩(زهران، حامد عبد السالم  -٢٣
 .لكتبالقاهرة ، عالم ا

األمن النفسي دعامة أساسـية لألمـن   ) ١٩٨٨(زهران، حامد عبد السالم  -٢٤
القومي العربي والعالمي ، ندوة األمن القومي العربي ، اتحـاد التربـويين   

 .العرب ، بغداد

الصحة النفسية للطفـل والمراهـق ، بيـروت ،    ) ١٩٩٣(زيعور، محمد  -٢٥
 .مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر

النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريـات  ) ١٩٩٤(ي زيدان، محمد مصطف -٢٦
 .، جدة ، دار الشروق٤الشخصية ،ط

) ٣(سـلوكيات  ) ٢٠٠٣(سرحان ، وليد، الخطيب ، جمال ، حباشنه، محمد  -٢٧
 .االكتئاب ، عمان ، األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزيع 

مستويات األمن النفسي والتفوق التحصـيلي، بحـث   ) ١٩٩٨( سعد ، علي -٢٨
اني علي الطلبة المتفوقين مقارنة بغير المتفوقين ، مجلة جامعة دمشـق،  ميد

 .٣ـ العدد ١٤المجلد 

منهج التربيـة النبويـة للطفـل    ) ٢٠٠٦(سويد، محمد نور بن عبد الحفيظ  -٢٩
 .،دمشق ـ لبنان، دار ابن كثير ، مكة المكرمة ، دار طيبة الخضراء٦،ط

،بيـروت ،  ٢لطفلك ،طكيف تصنعين مستقبال ) ١٩٩٥(شكور، جليل وديع  -٣٠
 .عالم الكتب

) ٢٠٠٥(عباس ، سوسن حبيب سيد شبر، عبـدا لخـالق ، احمـد محمـد      -٣١
اتجاهات األبناء نحو أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باالكتئاب لدي عينة 

ابريـل   ٢العـدد  -١٥من المراهقين الكويتيين ، دراسات نفسية ، المجلـد  
 .المصرية واألنجل، القاهرة ، مكتبة ٢٣٠-٢٠٣صـ

إساءة معاملة األطفال ، المؤتمر العلمي السـنوي  ) ٢٠٠٠(عبد اهللا ، صالح  -٣٢
مارس ،القاهرة ، جامعة عـين شـمس ، مركـز     ٢٧ – ٢٥في الفترة من 

 .دراسات الطفولة



 
 

إساءة المعاملة واألمن النفسي لدي عينة ) ٢٠٠٤(عبد المجيد ، السيد محمد  -٣٣
العـدد الثـاني   ،١٤المجلـد  سات نفسية من تالميذ المدرسة االبتدائية ، درا

 .المصرية األنجلو، القاهرة، مكتبة ٢٤٨-٢٤٧ ص ،بريلأ

اإلساءة الو الدية كمـا يـدركها الطفـل    ) ٢٠٠٠( عبد الحميد ، محمد نبيل -٣٤
وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية، مجلة الـنفس المطمئنـة،   

 .٦١السنة الخامسة عشر العدد
القائمة العربية الكتئاب األطفال عرض ) ١٩٩٩(مد محمد عبد الخالق ، اح -٣٥

للدراسات علي ستة مجتمعات ، المؤتمر الدولي األول لطفل الروضة بدولة 
 .، ابريل ١٥-١٣الكويت في الفترة من 

 .علم النفس العام، بيروت الدار الجامعية ) ١٩٨٣(أحمد عبد الخالق ،  -٣٦

البدني لألطفال عالميـاً ،   خطر العقاب) ١٩٩٩(فتحي أيمنعبد الرحمن ،  -٣٧
 .١٤ـ السنة  ٥٧مجلة النفس المطمئنة ، العدد 

العنف األسري األسباب والعـالج ،  ) ٢٠٠٦(عبد الرحمن ، علي إسماعيل -٣٨
 .المصرية األنجلوالقاهرة ، مكتبة 

القيم وعالقتها باألمن النفسي ، مجلـة كليـة   ) ١٩٩٠(عبد السالم ، فاروق  -٣٩
 .، العدد الرابعالتربية ، جامعة أم القرى 

المناخ األسري وشخصـية األبنـاء،   ) ٢٠٠٤(عبد المعطي، حسن مصطفي -٤٠
 .القاهرة، دار القاهرة

الشعور باألمن النفسـي وعالقتـه بـبعض    ) ١٩٩٩(عبد المقصود، أماني  -٤١
أساليب المعاملة الوالدية لدي تالميذ المدرسة االبتدائية ، المـؤتمر الـدولي   

 .٧٦٠-٦٩١، بجامعة عين شمس ،صـالسادس لمركز اإلرشاد النفسي 
البحث ) ١٩٩٦(الرحمن ، كايد عبيدات ، ذوقان ، عدس، عبد الرحمن ، عبد -٤٢

، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر ٥،ط هأساليب، أدواتهالعلمي ، مفهومة ، 
 .والتوزيع



 
 

ظاهرة العنف والمسؤولية األمنيـة والتربويـة   ) ١٩٩٩( عريبات، سليمان -٤٣
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية والجامعية، الرياض ،

بناء الثقة وتنمية القـدرات فـي تربيـة    ) ١٩٩٨(عدس، محمد عبدا لرحيم  -٤٤
 .األطفال، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

االكتئاب النفسي بـين النظريـة والتشـخيص ،    ) ٢٠٠١(عسكر ، عبدا هللا  -٤٥
 .المصرية األنجلوالقاهرة ، مكتبة 

االضطراب النفسية لألطفال ، القـاهرة، مكتبـة   ) ٢٠٠٥(هللا  عسكر، عبدا -٤٦
 .المصرية األنجلو

األنماط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة ) ٢٠٠١(عسيري ، عبد الرحمن  -٤٧
 ،،الرياض، مركـز الدراسـات والبحـوث    األطفال واآلثار المترتبة عليها

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض
الطب النفسي المعاصـر، القـاهرة ، مكتبـة    ) بدون تاريخ(حمد أعكاشة ،  -٤٨

 .المصرية  األنجلو
الـرفض ألوالـدي وعالقتـه    /القبول ) ١٩٩٢(علي، السيد علي سيد احمد -٤٩

بأعراض االكتئاب لدي المراهقين ، رسالة ماجستير ، القاهرة، جامعة عين 
 .شمس

عقـاب فـي   تعليم بال عقاب الثـواب وال ) ١٩٩٩(عمار، محمود إسماعيل  -٥٠
 .التربية ، الرياض، دار عالم الكتب

 .معجم مقاييس اللغة ، بيروت ، دار الفكر ) ١٩٧٩(حمد أفارس،  -٥١
سيكولوجية الطفولة والمراهقة ، القـاهرة ، دار  ) ١٩٩٩( فهمي، مصطفي -٥٢

 .مصر للطباعة
 األنجلورعاية األبناء ضحايا العنف ، القاهرة ، مكتبة ) ٢٠٠٧(فهيم ، كلير -٥٣

 .المصرية
كيف تقاوم االكتئاب والقلق النفسي، القاهرة، مكتبة ) بدون تاريخ(هيم ، كليرف -٥٤

 .المصرية األنجلو



 
 

الطفل تنشئته وحاجاته ، القاهرة ، مكتبـة  ) بدون تاريخ(قناوي، هدى محمد  -٥٥
 .المصرية األنجلو

التطير في قيم الطلبة ، دراسة تتبعيه لقـيم  ) ١٩٨٦( كاظم ، محمد إبراهيم -٥٦
 .المصرية األنجلوسنوات، القاهرة ، الطالب في خمس 

/ فس دراسات ميدانيةنبحوث في علم ال) ٢٠٠٢( الوهاب محمد كامل ، عبد -٥٧
 .، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ٢تجريبية ، ط

 .، بيروت ، الدار العربية للعلوم حول االكتئاب) ٢٠٠٢(كراملنيغر ، كيث  -٥٨

إلنسانية، ة العربية للعلوم اتقدير الذات ، المجل) ١٩٨٩(كفافي، عالء الدين  -٥٩
 .، الكويت١٢٨-١٠١ ،ص٩، المجلد ٣٥العدد 

التعرض لإلساءة في الطفولة وعالقته بالقلق ) ٢٠٠٥(البشر، سعاد عبدا هللا -٦٠
واالكتئاب واضطراب الشخصية الحدية في الرشد ، دراسات نفسية ، المجلد 

 .يةالمصر األنجلوالعدد الثالث ، يوليو ، القاهرة ، مكتبة  -١٥

سوء معاملة األطفال الضحية المنسية ، ندوة علمية ) ٢٠٠١(البدانية ، ذياب  -٦١
حول سوء معاملة األطفال واسـتغاللهم غيـر المشـروع ، المنعقـد فـي      

 .الرباط،الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية 
العنف العائلي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم ) ١٩٩٧(التير، مصطفي عمر -٦٢

 .ألمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ا
االلتزام الديني وعالقتـه بـاألمن   ) ٢٠٠١(الجميلي، حكمت عبدا هللا نصيف -٦٣

النفسي لدي طلبة صنعاء، رسالة ماجستير غيـر منشـوره، كليـة اآلداب،    
 .جامعة صنعاء

العنف ضـد األطفـال فـي ظـل التغيـر      ) ٢٠٠٩(الحربي،محمد عبدا هللا -٦٤
وزارة الشـئون االجتماعيـة    ،)١(مطبوعات الحمايـة  ة مجلاالجتماعي، 

 .،المملكة العربية السعوديه 
سلوك السلوك مقدمة في أسـس  ) ١٩٩٠(الدخيل ، عبد العزيز بن عبدا هللا  -٦٥

 .التحليل السلوكي ونماذج من تطبيقاته ، القاهرة ، الناشر مكتبة الخانجي



 
 

النفسية وعالقتها بالوحدة  الطمأنينة) بدون تاريخ(الدوليم، فهد عبدا هللا علي  -٦٦
ـ  ث منشـور ، كليـة التربيـة ،    النفسية لدي عينة من طلبة الجامعة ، بح

 .، جامعة الملك سعودالرياض

الخدمة االجتماعية مـع األسـرة   ) ١٩٩٨(الديب، محمد نجيب توفيق حسن  -٦٧
 .المصرية  األنجلووالطفولة والمسنين ، القاهرة، مكتبة 

ر األمـن النفسـي وبعـض الخصـائص     اث) ١٩٩٦(الربيع ، فيصل خليل -٦٨
، رسالة ماجستير غيـر منشـوره ، أريـد ،     هأدائللمعلم في  الديموغرافية

 .جامعة اليرموك
الصحة النفسية دراسة في سـيكولوجية التكيـف ،   ) ١٩٨٧( الرفاعي، نعيم -٦٩

 .، جامعة دمشق ، حقوق الطبع والنشر٧ط

ت السـلوكية  األمراض النفسـية والمشـكال  ) ١٩٩٤(الزعبي، احمد محمد  -٧٠
 .والدراسية عند األطفال ، صنعاء، دار الحكمة اليمانية 

االتجـار بالنسـاء واألطفـال ، مركـز     ) ١٩٩٩(الزغاليل، احمد سليمان  -٧١
 .الدراسات والبحوث ، الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية 

 ،يذاء األطفال في المجتمع السعوديظاهرة إ) ٢٠٠٤(الزهراني، سعد سعيد  -٧٢
دراسة ميدانية علي عينة من األطفال الذكور في مناطق المملكـة الـثالث   
الكبرى منطقة الرياض، مكة، الدمام، المملكة العربيـة السـعودية ، وزارة   

 .الداخلية ، مركز أبحاث مكافحة الجريمة 

العنف في األسرة تأديب مشروع أم انتهاك محظور ) ٢٠٠١(السمري، عدلي -٧٣
وث والدراسات االجتماعية، جامعة القاهرة ، كليـة  ،مطبوعات ، مركز البح

 .اآلداب ، دار المعرفة الجامعية
المشكالت النفسية عند األطفال، القـاهرة ، دار  ) ١٩٩٤(الشربيني ، زكريا -٧٤

 .الفكر العربي
االكتئاب النفسي أسابه وعالجه ، القاهرة ، دار ) ٢٠٠١(الشربيني، عصام  -٧٥

 .الفكر العربي



 
 

، مهنيةاللغة، وعالقته بوضح الهوية ال األمن) ١٩٩٨( الشرعة، حسين سالم -٧٦
ندوة علم النفس وأفاق التنمية في دو لمجلس التعاون الخليجي ، الدوحـة ،  

 .جامعة قطر

نظريات اإلرشـاد والعـالج النفسـي،    ) ١٩٩٣(الشناوي، محمد محروس -٧٧
 .القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

لخصائص النفسية واالجتماعية  والعضوية ا) ٢٠٠٦(الشهري،، احمد محمد  -٧٨
لألطفال المتعرضين لإليذاء ، رسالة ماجستير ، الرياض، أكاديمية نـايف  

 .العربية للعلوم األمنية
–المشكالت النفسية لألطفـال أسـبابها   ) ٢٠٠٣(الشوربجي ، نبيلة عباس  -٧٩

 .عالجها، القاهرة ، دار النهضة العربية

تيسير الوصول إلي جامع األصول من حديث ) ١٩٧٧(الشيباني، ابن البديع  -٨٠
 .الرسول ، بيروت ، دار المعرفة

االكتئاب النفسـي وعالقتـه بـبعض    ) ١٩٩٣(الصبان، انتصار سالم حسن -٨١
متغيرات الشخصية وأثره علي التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية 

 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جدة، 
دراسات في التأصـيل اإلسـالمي لعلـم    ) ١٩٩٨(صالح إبراهيم  الصنيع، -٨٢

 .النفس، الرياض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
 ،إساءة معاملة الطفل الـو الديـة  )٢٠٠٠(ساري ، فاطمة ، سواقد،ةالطراون -٨٣

إشكالها ودرجة تعرض األطفال لها وعالقة ذلك بجنس الطفـل ومسـتوي   
ودرجة التوتر النفسي لدية ، مجلـة دراسـات ،    تعليم والدية ودخل أسرته

العلوم التربوية ، المجلد سابع وعشرين ـ العدد الثاني ـ أيلـول ،جمـاد     
 .هـ١٤٢١الثانية 

، عمان ، األردن ، دار ٢تعديل السلوك ، ط) ٢٠٠٤(الظاهر، قحطان احمد  -٨٤
 .وائل للنشر والتوزيع



 
 

حمد ، اثر سماع القـران  العتوم، عدنان الشيخ يوسف ، عبدا هللا ، عندليب ا -٨٥
مكة المكرمة ، للبحوث العملية  ،م القرىأعلي األمن النفسي ، مجلة جامعة 

المحكمة ، العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية ، السنة العاشـرة، العـدد   
 .م١٦،١٩٩٧،

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،  )٢٠٠٣(العساف، صالح بن حمد  -٨٦
 .يكانالرياض ، مكتبة العب

االغتراب وعالقته باألمن النفسي ، ) ٢٠٠٤(العقيلي، عادل محمد بن محمد -٨٧
ـ  ة رسالة ماجستير، غير منشوره ، كلية العلوم االجتماعية ، الرياض، جامع

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

االكتئاب االنتحار ، دراسة اجتماعية تحليله ، ) ١٩٩٠(العفيفي، عبد الحكيم  -٨٨
 .لمعرفة اللبنانيةبيروت ، الدار ا

الصحة النفسـية للطفـل، األردن، دار   ) ١٩٩٧(العناني، حنان عبدا لحميد -٨٩
 .الفكر

عالقة اشتراك الطالب في جماعات ) ٢٠٠٥(العنزي، منزل عسران جهاد  -٩٠
النشاط الطالبي باألمن النفسي واالجتماعي لدي اضطراب المرحلة الثانوية  

لعلوم االجتماعيـة ، الريـاض ،   بمدينة الرياض، رسالة ماجستير ، كلية ا
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

سـيكولوجية التنشـئة االجتماعيـة ،    ) ١٩٨٥(العيسوي ، عبد الـرحمن   -٩١
 .اإلسكندرية ، دار الفكر

سوء معاملة الطفل الكويتي طرق الوقاية والعالج ، ) ١٩٩٩(العيسى ، بدر  -٩٢
ادس والستون ـ السـنة السـابع    المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ، العدد الس

 .عشرة ـ ربيع ، جامعة الكويت تصدر عن مجلس النشر العلمي

 .أحياء علوم الدين ، القاهرة ، مطابع الشعب) ب،ت(الغزالي ، أبو حامد  -٩٣
، التقويم والقياس فـي المـدارس الحديثـة ، دار    ١٩٨٥الغريب ، رمزية ، -٩٤

 النهضة الحديثة ، القاهرة، 



 
 

بعـض المتغيـرات الشخصـية المتعلقـة     ) ١٩٩٩(هيمالقشيشي ، هبة إبرا -٩٥
بحث منشور في مؤتمر الخدمة النفسـية ،  ) دراسة مقارنه(باإلساءة الطفل 

 .قسم علم النفس كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت

سـيكولوجية الطفولـة المبكـرة    ) ١٩٩٦(الكناني، ممـدوح ، الموسـوي    -٩٦
 .حالخصائص والمشكالت ، بيروت ، مكتبة الفال

تربية الطفل في السنة النبوية، لم ترد ) ١٩٩٣(المنيف، محمد صالح عبد اهللا -٩٧
 .مدينة النشر، لم ترد دار النشر، حقوق الطلع محفوظة للمؤلف

 ،٢صورة الطفولة في التربية اإلسالمية ، ط) ٢٠٠٠(الهندي، صالح ذياب  -٩٨
 .، دار الفكر للطباعة والنشراألردن

اك األطفال لألمن النفسي مـن الوالـدين   أدر) ٢٠٠٣( ، عماد محمدمخيمر -٩٩
 ، العدد الرابع أكتـوبر، ١٣لمجلد وعالقته بالقلق واليأس ، دراسة نفسية ، ا

 .المصرية  األنجلوالقاهرة ، مكتبة  ٦٧٧ -٦١٣ ص

استبيان األمن النفسـي لألطفـال ، ودليـل    ) ٢٠٠٣( مخيمر ، عماد محمد -١٠٠
 .المصرية  األنجلوالتعليمات ، القاهرة ، 

مقياس األمن النفسي لألطفال، القاهرة، ) بدون تاريخ(محمد  ر ، عمادميمخ -١٠١
 .المصرية  األنجلو

-Revised MRP) ١٩٩٧(مستشفي الملـك فـهد للحـرس الوطــني   -١٠٢
Patient .Car Executive  Committee .Guideline for Crisis 

Intervention(In its Meeting of ١ April                         .                                                    
المعجـم  ) بدوت تاريخ( مصطفي ، إبراهيم ، الزيات، احمد حسن وآخرون -١٠٣

 .الوسيط ، الجزء األول والثاني، تركيا، المكتبة اإلسالمية
 ،قراءات في مشكالت الطفولة) ١٩٨٤(منصور ، محمد جميل محمد يوسف -١٠٤

 .، جدة ، تهامة٢ط
الدراسات النفسية عند علمـاء المسـلمين ،   ) ١٩٩٣(محمد عثمان نجاتي ،  -١٠٥

 .القاهرة ، دار الشروق



 
 

إساءة معاملة األطفـال ،  ) ١٩٩٧(نيوبرغر، ايلي هو ، ترجمة رمو ،احمد  -١٠٦
 .دمشق ، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية 

الـنفس  مدارس علم ) ١٩٨ ١ (، روبرت ، ترجمة كمال الدسوقي ودورث -١٠٧
 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر المعاصرة ، بيروت،

إساءة معاملـة  ) ٢٠٠٠(ياسين ، حمدي محمد ، الموسوي ، حسن وآخرون -١٠٨
طفل ما قبل المدرسة وخصائص النفسية  دراسة عبر ثقافة بين المجتمعـين  

ـ المجلد الرابع عشـر ـ     ٥٥الكويت والمصري، المجلة التربوية ، العدد 
 .م ، الكويت ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت٢٠٠٠ربيع 

أسس الطب النفسي الحـديث ،بيـروت،   ) ١٩٨٨(ياسين ، عطوف محمود -١٠٩
 منشورات بحسون السلوكية،

أساليب التنشئة االجتماعية في ) ١٩٩٨(يوسف، فوزية ، إبراهيم ،معصومة  -١١٠
علـوم  مرحلة الطفولة المبكرة عند األسرة الكويتيـة ، المجلـة العربيـة لل   

 .١٠٠-٥٤صـ. ٦٤العدد  ١٦اإلنسانية ، جامعة الكويت ، السنه
، القـاهرة ، دار الثقافـة   القاهرةثر العقيدة في تحقيق أ) ت.د(يوسف، احمد -١١١

 .للنشر والتوزيع
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 :االلكترونيةالمراجع : رابعاً -

اإلهمال شكل من أشكال  سوء المعاملـة  ) بدون تاريخ(أبو سعدة ، خوله  -١٦٢
، بوابـة  www,womenGateway.comاألطفال ، شبكة االنترنـت ،  

 .المرأة

المسؤولية ) ٢٠٠٥( م ، إبراهيم الشافعي، عثمان ، إبراهيم الصايمإبراهي -١٦٣
، شـبكة  يمية في تحقيقها ـ األسرة كنموذج األمنية ودور المؤسسات التعل

 .المنشاوي، الدراسات والبحوث، www.mishawi.com،االنترنت 
آثار العنف وإساءة معاملة األطفـال  ) ٢٠٠٣(ي، سوسن شاكربلالج -١٦٤

ـ   بليةالمستقعلي الشخصية  ة كب، مؤتمر العنف ضد المرأة والطفـل ، ش
ـ   أمـان  مركـز الدراسـات    ،/www.amanjordan.orgاالنترنت ،

 .المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة
سوء المعاملة النفسية للطفـل  ) بدون تاريخ(الجبلي ، سوسن شاكر،  -١٦٥

ــت    ــبكة االنترنــ ــطينية ، شــ ــرة الفلســ ــي األســ فــ
،www.amanjordan.org/ ـ المركز العربـي    أمان،مركز الدراسات

 .للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة

http://www.mishawi.com
http://www.amanjordan.org
http://www.amanjordan.org


 
 

ءة معاملـة الطفـل ، شـبكة    إسـا ) بدون تاريخ(حسن، سمر الحاج -١٦٦
، مركز الصادر  األردنية، المملكة www.amanjorden.org، االنترنت

 .والمعلومات حول العنف ضد المرأة

العنف اللفظي تجاه األطفال مـن  ) ون تاريخ بد(دنان، لونه عبدا هللا  -١٦٧
، مركز التنميـة  www.almostshar.comقبل الوالد، شبكة االنترنت ، 

 .، المستشاراألسرية
 .free.info-www.beشبكة االنترنت ، ) بدون تاريخ( كن حراً -١٦٨

ال تحـت مجهـر   العنف ضد األطف) بدون تاريخ(الخميس ،سوسن  -١٦٩
، تقرير مجلـة  www.al-jazirah.com، شبكة االنترنت ، األخصائيين

 .السعوديةجزيرة، المملكة العربية 

، أنواعـه االكتئاب مفهومة ، تعريفاتـه،  ) بدون تاريخ( السقا، صباح -١٧٠
 .twww.dascsyriamag.neالطفل، شبكة االنترنت ، مجلة 

خبرات اإلساءة فـي مرحلـة   ) بدون تاريخ (القحطاني ، مسفر يحي -١٧١
المستشار ، /www.almostshar.com/webالطفولة ، شبكة االنترنت ،

 .، مركز التنمية األسرية
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.amanjorden.org
http://www.almostshar.com
http://www.al-jazirah.com
http://www.dascsyriamag.ne
http://www.almostshar.com/web


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيمبسم اهللا الرحمن الر
 ...عزيزتي الطالبة

 ،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              
األسئلة التي يحتويها االستبيان الذي بين يدك هي وسيلة من اجل الحصـول  
علي بعض المعلومات الخاصة بك، والتي يمكن أن تساعد الباحثة علي إتمام البحث 

 .شاركين فيهالذي ت
اهمة ، أجيبي من فضلك علي كل سؤال مـن  لذا نرجو منك التعاون والمس

 .األسئلة التالية من االستبيان 
فالبيانات التي سوف تكتبينها في هذا االستبيان، سوف تحفـظ تامـة ولـن    

 .تستخدم في غير أغراض البحث العلمي
 

 شاكرة لك حسن تعاونك مسبقاً،،،
 

 الباحثة                                                                 
 مي كامل بوقري                                                      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : .....سنة:..... شهر:.......العمر): ........................ حـسب الـرغـبـة(االسـم 
 )بنت  / ولد: (الجنس:.................... الـفـصـل:...................... الـمـدرسـة 

 
اقرأ كل عبارة بعناية ،  األوالد والبناتأمامك عدد من العبارات التي يمكن أن تصف  :تعليمات

وحدد إذا كانت تنطبق عليك دائما ، أو أحيانا ، أو نادرا ، أبدا، وذلك بوضع إشارة أمـام كـل   
 .عبارة في خانه التي تتناسب مع رأيك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة الموافقة ةالعبــــار م
 أبدا نادرا أحيانا دائما

     بمفردي أكون أنبين الناس علي  أكونعادة أن  حبأ ١
     شعرني باالرتياحي وجودي بين الناس ٢
     افتقر إلي الثقة بالنفس ٣
     قدرا كافيا من المديح والثناء أتلقي أنني اشعر ٤
     ن الدنياغير راض عغالبا أنني شعر أ ٥
 إلـى بالقدر الذي يميلون به  إلى إن الناس يميلون أرى ٦

 غيري
    

فيهـا   أتعـرض  التـي  مواقفاللفترة طويلة من  حزنأ ٧
 إلهانةل

    

     عندما أكون بمفرديالراحة  أجد ٨
     أحب اآلخرينشخص  أنا ٩



 
 

     المواقف غير السارة  أفضل الهروب من ١٠
     بين الناس ناوأ حتى بأنني وحيداشعر  ١١
     حظي في الحياة حظ عادل أناشعر  ١٢
     في تصرفاتي أصدقائي رأي أتقبل ١٣
     بسهولة أستسلم دائما ١٤
     اآلخريننحو  حباشعر عادة بال ١٥
     الحياة  ي ال أحبنأاشعر كثيرا ب ١٦
     متفائل بصفة عامة أنا ١٧
     أغضب دائما بسهولة ١٨
     شخص سعيد بصفة عامة  اأن ١٩
     في العادة واثق من نفسي بدرجة كافية أنا ٢٠

     بالحرج والحساسيةغالبا شعر أ ٢١
     تصرفاتيبعدم الرضا عن  أشعر ٢٢

     حالتي النفسيةفي  تغيراشعر ب ٢٣
      بأن الناس تبتعد عنياشعر  ٢٤
     بنفسي إلي درجة كافية  أثق ٢٥
     في معظم الناس أثق أنني يمكن ٢٦
     في الحياة مفيدو فعان يأناشعر  ٢٧
     بالحب مع الناس أتعامل أن أستطيع ٢٨
     المستقبل أفكر كثيرا ٢٩
     اشعر عادة بالصحة والقوة ٣٠
     )أرائيالتعبير عن  أجيد(متحدث جيد  أنا ٣١
     اآلخرينعندي شعور باني عبء علي  ٣٢
     صعوبة في التعبير عن مشاعري جدأ ٣٣
     اشعر بالسعادة إذا فرح اآلخرين ٣٤
     بأن اآلخرين ال يهتمون برأياشعر  ٣٥



 
 

     أنا شخصية كثيرة الشك ٣٦
     مكان مناسب للحياة والعيشله  أن عليالبسيط انظر إلي العامل  ٣٧
     مزاجي بسهولة غيريت ٣٨
     في نفسي كثيرا أفكر ٣٩
     اآلخرونيحب ال كما  أحبكما  أعيش ٤٠
     .أشعر بالحزن عندما أصاب بسوء ٤١
     الدراسةشخص ناجح في  بأننياشعر  ٤٢
     الناس علي حقيقتي  أفضل أن يراني ٤٣
     غير متوافق مع الحياة أننياشعر  ٤٤
     يرام تنتهي علي ما األموركل ن أفترض أ ٤٥
     ثقيلة الحياة أناشعر  ٤٦
 
 م

 

 العبــــارة
 درجة الموافقة

 أبدا نادرا أحيانا دائما

     يضايقني الشعور بالنقص ٤٧
     في حالة طيبة  بأنني دائمااشعر  ٤٨
     األوالد التعامل مع  أحسن ٤٩
     تصرفاتي الناس يراقبون أشعر أن ٥٠
     تجرح مشاعري بسهولة ٥١
     الدراسةفي  ستقرارباالأشعر  ٥٢
     فيما يتعلق بذكائي أشعر بالقلق ٥٣
     الناس بالطمأنينة  أشعر ٥٤
     من المستقبل بدون سببلدي خوف  ٥٥
     أتصرف عادة تصرفات طبيعية ٥٦
     اشعر عموما بان حظي حسن ٥٧
     سعيدة طفولتي ٥٨
     لي عدد كبير من األصدقاء الحقيقيين ٥٩



 
 

     اشعر بقلة االرتياح في اغلب األوقات  ٦٠
     مع زمالئي أخاف من المنافسة ٦١
     سعيدة أسرتي ٦٢
      من وقوع مكروه ليقلق أشعر بال ٦٣
     من اآلخرين  أشعر بالضيق ٦٤
     اشعر عادة بالرضا والقناعة ٦٥
     كثيرا ما يتحول مزاجي من السعادة الشديدة حزن شديد ٦٦
     اشعر بأني محترم من الناس بصفة عامة  ٦٧
     أستطيع أن اعمل في انسجام مع اآلخرين  ٦٨
     السيطرة علي مشاعري ال أستطيع ٦٩
     اشعر أحيانا أن الناس يسخرون مني ٧٠

     أنا شخص مسترخي بصفة عامة ولست متوترا ٧١
     من اآلخرين طيبالمعاملة بال أشعر ٧٢
     اشعر بالضيق مما يحدث حولي ٧٣
     تعرضت كثيرا لالحتقار ٧٤
      أشعر أن الناس يعتقدون أنني غير طبيعي ٧٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ...عزيزتي الطالبة
 ،،،   كم ورحمته اهللا وبركاتهالسالم علي                   

األسئلة التي يحتويها االستبيان الذي بين يدك هي وسيلة من اجل الحصـول  
علي بعض المعلومات الخاصة بك، والتي يمكن أن تساعد الباحثة علي إتمام البحث 

 الذي تشاركين فيه 
لذا نرجو منك التعاون والمساهمة ، أجيبي من فضلك علي كل سؤال مـن  

 .األسئلة التالية من االستبيان 



 
 

فالبيانات التي سوف تكتبينها في هذا االستبيان ، سوف تحفظ تامـة ولـن   
 .تستخدم في غير أغراض البحث العلمي

 شاكرة لك حسن تعاونك مسبقاً،،،
 

                                                                             
 الباحثة                                                                   

 مي كامل بوقري
 
 
 
 
 
 

 :الــســن    ): حـسب الـرغـبـة(االسـم 
 :الــفـصـل             :الــــمـــدرســــة 

 
 :عزيزتي الطالبة

يلي مجموعة من العبارات التي تصف الطريقة التي تتعامـل بعـض    مافي
في كل  رأيكل عبارة وتحديد األمهات مع بناتهن في بعض مواقف ، رجاء قراءة ك

 .عبارة وذلك بوضع إشارة أمام كل عبارة في خانة التي تتناسب مع رأيك
نعم في حالة موافقتك،  محايدة في حالة ليس لك رأي محدد، ال في حالـة  (

 .)عدم الموافقة
 

 :مي منذ أن كنت صغيرة وحتى اآلنكانت أ -
 

  م

 العبــــارة
 درجة الموافقة

 ال محايدة نعم



 
 

    صبورة جدا معي ١
    تشتكي من كل شي اعمله ٢
    األسباب ألتفهتضربني  ٣
    تهتم بمظهري وبملبسي ٤
    أضايقهاتغضب وتكون عصبية عندما  ٥
    تظهر لي حبها وتقول لي أنها تحبني ٦
    بجرح عندما ضربتني أصابتني ٧
    أخطأتفي جسمي إذا  بالشمعةتحرقني  ٨
    األرضاسقط علي  أنيعني بشدة حتى تدف ٩
    تهز جسمي بشدة عندما تغضب مني ١٠
    بالمدرسة وأحوالي أموريتتابع  ١١
    تقبلني وتحضنني ١٢
    الناس مامأ يوتستهزئ ب شأنيتقلل من  ١٣
    تبدو سعيدة عندما تبتعد عني فترة من الوقت ١٤
    غضبهاتطردني من البيت عندما افعل شيئا ي ١٥
    تلبي معظم طلباتي ١٦
    تمدحني كثيرا ١٧
    تعاملني كما لو كنت غريبة عنها ١٨
    تسمع لي باهتمام عندما اشكي لها ١٩
    أخطأتتحبسني في الغرفة  أو الحمام لحالي إذا  ٢٠
    توبخني علي درجاتي في االختبار حتى وان كانت جيدة ٢١
    أخطئندما تربطني مدة طويلة ع ٢٢
    متضايقة أكونعندما  وتطمئننيتطيب خاطري  ٢٣
    قليلة االهتمام بفشلي أو نجاحي في المدرسة ٢٤
    في وقت النوم أنامتضربني وتخوفني عندما ال  ٢٥
    في االختبار أفضلتلومني إذا لم احصل علي درجة  ٢٦



 
 

    تداعبني وتمزح معي ٢٧
    سيئة تري أن معظم تصرفاتي ٢٨
    أحداتضع الشطة أو الفلفل في فمي عندما اسب  ٢٩
    تتوقع فشلي في أي اختبار ٣٠
    تسمح لي بالتغيب عن المدرسة بغير عذر  ٣١
    تخلع لي مالبسي عندما تضربني حتى يكون الضرب مؤلما ٣٢
    تري أن الضرب مهم في أصالح تصرفاتي ٣٣
    تقضي وقت فراغها معي ٣٤
    تساعدني في المذاكرة عندما اطلب منها ٣٥
    األسباب ألتفهتصفعني علي وجهي  ٣٦
    تطلبه من أعمال توبخني عندما افشل في أداء ما ٣٧
    تفهم مشكالتي وتساعدني ٣٨
     أطيعهاتعضني عندما ال  ٣٩
    تتكلم معي كصديقة ٤٠
    ئأخطتحرقني بالسيجارة أو المكواة عندما  ٤١
    قليلة االهتمام بحاتي الصحية  ٤٢
    )يدك ألكسرواهللا ( تهددني بالعقاب الشديد كان تقول  ٤٣
    واستفساراتي أسئلتيتجيب علي  ٤٤
    اشعر معها بالراحة واألمان عندما اكلمها ٤٥
    أو ابكي أصراختحاول كتم صوتي عندما  ٤٦
    اتتستمتع بالخروج معني إلي المنتزه ٤٧
    تساعدني عندما احتاجها ٤٨
    تضربني عندما احصل علي درجات غير طيبة في االختبار ٤٩
    أتكلمتشعر بي قبل أن  ٥٠
    تشاركني في اختيار مالبسي وتهتم بذلك ٥١
    تلوي ذراعي عند معاقبتي ٥٢



 
 

    تجذبني من شعري لتهذيبي ٥٣
    يةقليلة االهتمام بمشكالتي المدرس ٥٤
    في وجودي أميمع  أبييتضارب  ٥٥
    تطلق عليا أسماء مضحكة لالستخفاف بي ٥٦
    تسرع  لعالجي والعناية بي عندما امرض ٥٧
    تمنع عني الماء والطعام لمعاقبتي ٥٨
    ترفسني بقدميها عند معاقبتي ٥٩
    أحداتضربني بشدة إذا سمعتني اسب  ٦٠
    تغضب مني مامها عندماأتقذفني بأي شي  ٦١
    تخريبية بأعمالتحمي الحديدة وتلسعني عندما أقوم  ٦٢
    الذي قد يحدث لي األذىتحميني من  ٦٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ...عزيزتي الطالبة

 ،،  ،سالم عليكم ورحمته اهللا وبركاتهال            



 
 

سئلة التي يحتويها االستبيان الذي بين يدك هي وسيلة من اجل الحصـول  األ
لي إتمام البحث علي بعض المعلومات الخاصة بك، والتي يمكن أن تساعد الباحثة ع

 .الذي تشاركين فيه
لذا نرجو منك التعاون والمساهمة، أجيبي من فضلك علي كل سـؤال مـن   

 .األسئلة التالية من االستبيان
التي سوف تكتبينها في هذا االستبيان، سوف تحفـظ تامـة ولـن    فالبيانات 

 .تستخدم في غير أغراض البحث العلمي
 

 شاكرة لك حسن تعاونك مسبقاً،،،
 

                                                                              
 الباحثة                                                                      

 مي كامل بوقري
 

 

 
 
 

 
 ACDIصف مشاعرك 

 : .....سنة:..... شهر:.......العمر): ........................ حـسب الـرغـبـة(االسـم 
 )بنت  /ولد : (الجنس:.................... الـفـصـل:...................... الـمـدرسـة 

 
 

اقرأ .األوالد والبناتت التي يمكن أن تصف أمامك عدد من العبارا :تعليمات
، أو كثيرا، وذلـك  أحياناكل عبارة بعناية ، وحدد إذا كانت تنطبق عليك نادرا، أو 

بوضع دائرة حول كلمة واحدة فقط مما يلي كل عبارة منها ، بحيث تصفك بدقـة  



 
 

وليس هناك إجابات صحيحة وأخري خاطئة وال تفكر كثيرا ، وتـذكر أن تضـع   
 .ول الكلمة التي تصف مشاعرك عادةحدائرة 

 كثيرا أحيانا نادرا العبــــارة م
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر بالسعادة ١
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر بالكسل  ٢
 كثيرا أحيانا نادرا أنام جيدا ٣
 كثيرا أحيانا نادرا أجد صعوبة في التركيز علي دراستي ٤
 كثيرا اناأحي نادرا اشعر أنني ال قيمة لي ٥
 كثيرا أحيانا نادرا احلم أحالما مزعجة ٦
 كثيرا أحيانا نادرا أنا حزين ـ حزينة ٧
 كثيرا أحيانا نادرا أنا واثق ـ واثقة من نفسي ٨
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر بالتعب ٩
 كثيرا أحيانا نادرا تركيزي ضعيف ١٠
 كثيرا أحيانا نادرا اقلق أثناء النوم ١١
 كثيرا أحيانا نادرا اء ـ صديقات كثيرونلي أصدق ١٢
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر بالضيق ١٣
 كثيرا أحيانا نادرا أنا سرحان ـ سرحانة ١٤
 كثيرا أحيانا نادرا )ألنني وحيد ـ وحيدة( اشعر بالوحدة  ١٥
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر أنني تعيس ـ تعيسة  ١٦
 كثيرا أحيانا نادرا الحياة حلوة  ١٧
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر أنني فاشل ـ فاشلة  ١٨
 كثيرا أحيانا نادرا )أنا زهقان ـ زهقانة( اشعر بالملل  ١٩
 كثيرا أحيانا نادرا اشعر بالغضب ٢٠
 كثيرا أحيانا نادرا أنا راض ـ راضية عن حياتي ٢١
 كثيرا أحيانا نادرا هناك أشياء كثيرة تضايقني ٢٢
 كثيرا أحيانا نادرا )أتوقع الشر( ئمة أنا متشائم ـ متشا ٢٣
 كثيرا أحيانا نادرا ستحدث لي أشياء سيئة ٢٤
 كثيرا أحيانا نادرا كثير من الناس يحبوني ٢٥



 
 

 كثيرا أحيانا نادرا اكره نفسي ٢٦
 كثيرا أحيانا نادرا )أتوقع الخير( أنا متفائل ـ متفائلة  ٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




